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KRISLAI
Priešų Melai apie Dr.

Matulaitį.
Minskiečiai Mus

Smarkiai Bara.
Bet ir Jie Kalti.
Priešai Mums Kiša Koją.

Rašo Komunistas

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite J 
Pasauli!

Nelabai senai fašistinė ir so
cial fašistinė spauda bjauriai 
apšmeižė Dr. Matulaitį. Palei
do melą, būk Matulaitis nusi
žengęs prieš revoliuciją. Mes 
gi nesiskubinome tuojaus ant 
vietos griežtai tą melą užginčy
ti. Laukėme užginčijimo iš pa
ties Minsko, kur drg. Matulai
tis gyvena ir darbuojasi, idant 
paskui mes galėtumėme prie-

Senoji Unija Pardavė 
Kanados Sukniasiuvius

MONTREAL, Kanada.— 
paskui mes galėtumėme prie-1Cionai moteriškų, drapanų 
Šams kietai atkirsti. Laukėme, siuvėjus bjauriai pardavė 
kol atėjo laiškas nuo paties Ma- bosams senoji International 
tulaičio, kuris buvo rašytas k i- Ladies Garment Workers 
tais reikalais, bet aiškiai paro-į unjja> Jinai priėmė algų 
dantis, kad Matulaitis kaip -dar- ( nuRirtima 10 nuoš. 
bavosi, taip darbuojasi Minske, ... v -

DRG. VOROŠILOVAS ŠAUKIA SOVIETU I HOOVERIO VALDŽIA SKUBIAI SPAUS-
S£J. DARBININKUS IR VALSTIEČIUS! '1 . . . . . . . . . . ‘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BUDĖT AKIVAIZDOJ KARO PAVOJAUS

— DINANTI DRAFTO BLANKAS; IMPERI-*edo, Texas, prane- >

■" . . . . . . . . . . į AUSTAI RUOŠIAS PRIE NAUJO KARO
Iš Lar 

šama, kad imigracijos vir
šininkai atsisakė įleisti į 
Jungtines Valstijas iš Mek-

Ryšyje su paminėjimu 14 pagelba ruošia visuomenės sikos Sergei M. Eisenstein, Komunistų
metų sukaktuvių nuo įstei- opiniją delei karo prieš dar- pasaulyje garsų Sovietų Są-Įkeris

” Drg. Vo-!•jungos judžių direktorių, [pranešimą iš Washingtono. draftavimui jaunų vyrų į 
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paskelbia
. Darbi- gimo Soviet. Sąjungos Rau- bininkų tėvynę.

kad” jį niekur Sovietu valdžia ninkai grūdami atgal į dar- donosios Armijos, Sovietų rošilovas sako kad Sovietu i ^er tulą laiką Eisenstein'Dienraštis nurodo, kad ta- karą, 
bą. Nukapojimas paliečia valdžios karo komisaras ’. v. . . , “ buvo Meksikoj ir darbavosi i po patirta, jog Jungtiniu rn~1

Daily Wor-;džia rengiasi prie naujo ka- 
svarbųlro. Viską turi priruošus

nėra išsiimtus ir tt.
1,700 darbininkų.

Sovietų 
karo komisaras buvo Meksikoj ir darbavosi!po patirta, 

delei naujų judžių.
Delei to mūsų nepasiskubini- 

mo užginčyti priešų melus, 
draugai Matulaitis, žalpis ir 
“Raudonojo Artojo’’ redakto
riai pamanė, jog mes pasidavė
me priešų melams, patikėjome 
jais ii’ parodėme nepasitikėji
mą Dr. Matulaičio revoliucine 
ištikimybe. Už tai tie draugai 
mus bara. Ypatingai U...
man, kaipo “Krislų” rašytojui

Japonai Oficieriai Žudo 
Beginklius Vyrus, Moteris 
ir Vaikus

i valstiečius. Jis sako, ] 
i “vakaruose ir rytuose im- 
jperialistai ruošia ginkluotą 
i užpuolimą ant Sovietų Są
jungos. Visur pasaulio plė- 

SHANGHAL— Vietinio į šikai melų ir apgavysčių 
laikraščio “Shanghai Eve-j - 

tenka ninS Post-Mercury” redak- i 
_* i. torius paduoda baisų vaiz- i " *1 * v 1 1 1 X* *

draugas Vorošilovas išleido | Sąjungos valstiečiai n dai-
i atsišaukimą į darbininkus iribininkai gins draugo Stali-----------------

kad.no iškeltą obalsį: “Mes ne- j oi n* i > rL:Mn: 
im- norime nė vienos pėdos sve- j dKelbiama, kad Chinai

timos žemes, bet taip pat ■ Rengiasi Karui prieš 
mes neužleisime niekam U-į Japonus MandŽŪriioi 
tam nė vieno colio savo ze-1 r  
m ės.” gau-

Reikia pripažinti, kad minskie- dą iš karo lauko ties Kiang- ; 
ėiai turi pamato tam barimui.Į wan. Su savo reporteriais j

Toliau ‘‘Daily Worker” 
nurodo, kad per pastaruo-

jog Jungtinių 
Valstijų Karo Departmen- 

itas pradėjo skubiai spaus- Įsius kelis mėnesius amunici- 
!dinti blankas delei drafto į [jos ir karo reikmenų gami- 
karą. Spausdinama net 30jnimo dirbtuvės dirba virš- 

i milionų kopijų. Valstybės Jaikį, nes gavo didelius už- 
spaustuvei esą įsakyta ati-įsakymus iš Karo Depart- 

: dėti visus kitus darbus į ša-1 mente. Ypatingai daug ‘ 
!lį ir spausdinti tas blankas, amunicijos gaminama Ja- 
'Tas reiškia nieką daugiau, ponijai, iš kurios irgi gau- 
kaip tą, kad Hooverio vai-įnami dideli užsakymai.

SHANGHAI.— Čia 
! narni pranešimai parodo, 

Dar 85,000 Darbiniu- i Socialdemokratai M g^roias chang Hsia- ’ ' . , i, v 'o-liang mobilizuoja armiją
ky Bedarbiu Eilėse' Hindenburgo Vežime iš 200,000 vyrų karui prieš 

c japonus, kurie užgrobė
Mandžuriją. Tas generolas 
gavęs kritikuoti nuo Nan- 
kingo valdžios, kad jis su 
savo armija nesipriešino 
Japonijos žygiams Mandžu- 
rijoje. Dabar jis ketinąs 
“atitaisyti savo garbę” ir 
išmušti japonus iš Mandžu- 
rijos.

CH1NIEČ1 Al ATMUŠĖ JAPONUS, BET JŲ 
SPĖKOS SMARKIAI NAIKINĄS MŪŠYJ

jis niekam nematant nuėjęs! 
jį vieną kliubą ir iš ten ma

ri- patai- į kaip brutališkai ir žvė-
raso:“R. A.”, tarp kitko,

‘“Laisvė ’ sausio 12 
pino pirmam savo puslapy j fa
šistinės spaudos plepalą apie 
drg. S. Matulaičio “išsiuntimą 
į Salavkus”.

“‘Krislų’ autorius ne tik len
gvai patikėjo ‘Lietuvos žinių’ 
šmeižtams, bet dar ir nuo sa
vęs pridėjo šitokį ‘perlą’: ‘Jis 
(Matulaitis) tapęs sugautas ko
kioj ten politinėj šulerystėj’. 
Ką tai reiškia toks ‘krislų’ au
toriaus nuo savęs prierašas?

“Draugas S. Matulaitis daly-
• 1 • • • 1 t • • 1 •

BERLYN.—Dar negirdė-BERLYN.—Dar negirde- iš Berlyno pranešama, 
dėtu tempu auga bedarbių!kad socialdemokratai (so- 

Įriškai japonų armijos ofi- armija Vokietijoj. Per pir- j cialfašistai) yra nusprendę 
cieriai žudo beginklius vai- mąsįas dvi savaites vasario : palaikyti Hindenburgo kan- SHANGHAI.— Staiga! Taip pat chinai padarė 

chinai padarė puolimą ant Į Puolimą iš Chapei ir buvo 
japonų pozicijų ties Kiang- Į atmušę japonus per keturis 
wanu ir sėkmingai pastų- j blokus. Bet kanuolės iš lai- 
mejo atgal. Japonų karinis ‘ pasitraukti atgal f seną. 
stabas turėjo mest, frontam sia' ag.
visus savo rezervus, idant: M^ai )abai kruvini. 
atsi ai tyri. į Daugiausia žūsta chiniečių,

Kiangwan randasi tarpe Įneš jie prasčiau ginkluoti, 
Shanghajaus ir uosto Woo- negu japonai. Be to, Japo- 
sung. Japonai yra nusista- nija turi karinius laivus 
tę šitą svarbų punktą už- uoste, kurių pila ugnį ant 
imti, bet kol kas nepavyko, chinų pozicijų.

Istiečius, jų moteris ir vai- mėnesio dar 85,000 darbi- didatūrą į šalies preziden- 
kus. Jis matęs, kaip vienas'ninku išmesta iš darbo, tus.

Šiandien Vokietijoj yra jau mai įvyks kovo 13 d. Vadi- 
6,127,000 suregistruotų be- naši, socialistai atvirai su- 
darbių. Isivienija su kapitalistų kan-

 didatu ir pagarsėjusiu kai
zerio bernu Hindenburgu.

Vokietijos Kom. Partija 
stato savo kandidatu drau
gą Thaelmailn, darbininką 
ir vada komunistinio fron
to. Pati buržuazinė spau
da pripažįsta, kad už drau
gą Thaelmann bus paduota 
iki šešių milionų balsu. Tūk
stančiai eiliniu socialdemo
kratų palaiko komunistų 
kandidatą.

Fašistai savo kandidatu 
stato Hitlerį.

oficierius pastate būrį vals
tiečių, liepė jiems žiūrėti į 
saulę ir eidamas iš užpaka
lio kapojo juos kardu viena 
po kitam. Jis matęs, kaip 
valstiečių drapanomis apsi
rengę chinai voliojasi pa-

vauja. revoliuciniam darbininkų rskendę žaizdose, o žemė po 
• ’ J jais permirkyta krauju. Jis 

nebuvo niatęs krūvas lavonų mote- 
įtartas. Drg. S. Matulaitis kaip ; rų ir vaikų.
anksčiau, taip ir dabar vedai ------------------
atsakomingą komunistų parti-' t .

judėjime jau kelios dešimtys 
metų ir jokiose ‘politinėse šu- 
lerystėse’ niekuomet i____

jos darbą ir už jokius prasi
kaltimus drg. Matulaitis nėra 
dar baustas.”

Kas liečia mane, buvau vie
nas iš tų, kurie daugiausia rū
pinosi atmušti fašistų paleis-' 
tus melus. ♦

Tas sakinys apie “] 
šulerystę” yra išimtas iš para
grafo. Jis nereiškia, kad aš 
sakau, jog Dr. Matulaitis pa-

Pirmieji balsavi-

Atsišaukimas į Komunistus 
ir Simpatikus

Komunistų Partijos Ant
ro Distrikto sekretoriatas 
šaukia visus Partijos na

trius ir simpatikus didžia- 
Komunisto Balsai l^am New . Yorke dalyvauti ,7 . . m ašinėj demonstracijojBulgarijos Rinkimuos Bronx Coliseume šiandieų, 

l vasario 24 d., kuri rengia-
SOFIA.— Bulgarijos pa- m_a delei paliuosavimo Tom

i vietų rinkimuose už Komu- Mooney. Atsišaukimas nu-
• . ta ••• ! -i. -i ■ ynrln Irnd Tnm Mnnnpv vmpolitinę njsfų partijos kandidatus rodo> kad Jom Mooney yra 

paduota trylika ir pusė ĮPasakęs, jog tik revohuci- Karo Departmento unuošimčio balsų. Atsižvel- ! niD darbininkų kova paliuo- Orlaivis “AkrOli
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” “ iS I Nukrito ir Apdažopildė “politinę šulerystę”. Aiš-; giant į baisų terorą prieš !?uos jį iš bastilijos.

kiai sakoma, kad “jis (drg. Ma- komunistus, šitas balsų k°munJstąi u*. komunistų 
sugautas”, tai skaičius nepaprastai dide-is^mPa^kai, turime, pa.siro- 

J lis. Valdžios kandidatai ga-!?? ^ vertl to . pasitikėjimo.
vo 74 nuhš. visų balsu. Ki-!^1 demonstracija rengiama

tulaitis) tapęs !
yra, priešai sako, kad Dr. Ma
tulaitis politiniai ]
prieš revoliuciją. Tas sakinys 
yra tik sutrauka priešų daromų tos partijos gavo likusius Tarptautinio 
primetimų Dr. Matulaičiui. Ga- i balsūs.
Ii būt, kad galima buvo aiškiau 
pasakyti, bet užtikrinu Matulai
tį ir kitus minskiečius, jog ne
turėjau blogų norų. Vietoj pa
cituoti “Lietuvos žinių” išmislą 
ištisai, padaviau savais žodžiais 
jo pamatinę mintį.

Drg. Matulaitis yra senas 
kovotojas. Mūsų nepasiskubi- 
nimas tuojaus užginčyti paleis
tus apie jį melus sudarė jame 
įspūdį, kad mes nepasitikime 
juomi.

Labai prastai pasi
rodė socialfašistai.

i Darbininkų 
Apsigynimo, turi būt tikrai 
milžiniška, idant jos balsas 
nuskambėtų plačiai po visą 
Amerika.

Komunistų ir simpatikų 
pareiga ne tik patiems da-

Philadelphia, Pa.
Visi žinokite, I 

Mizara, nesenai sugrįžęs iš;mases į ta demonstracija. 
Sovietų Sąjungos, kalbės ' "
ateinantį šeštadienį, vasa
rio 27 d., 8 vai. vakare, ren
giamoj vakarienėj, po num.

1995 N. 5th St. Čia jis kal- 
|bės apie lietuvių gyvenimą, 

Fašistai, socialfašistai ir kiti Į jų darbus ir jų organizaci- 
komunisty priešai gamina ir jas Sovietų Sąjungoj, 
leidžia svietan visokius melus 
apie mūsų judėjimo vadovau
jamus draugus. Jų tikslas aiš
kus. Jie nori sukiršinti mus ir 
pakenkti mūsų veikimui. “Lie
tuvos žinios” paleido bjaurų 
rtielą apie draugą Matulaitį. 
Pruseikos organas iškepė pro
vokacinį melą apie “Laisvę”. Ir 
taip tasai juodasis mūsų ne- . 
prietelių frontas kiša koją mū-TUL 
sų judėjimui. '

kad drg,; jyvauti, bet šaukti plačias

Šokiuose Žuvo Penki 
Jaunuoliai

BRATISLAVA, Čekoslo
vakija.— Vasario 22 d. mie
stelyj Udvarnok buvo su-

LAKEHURST, N. J. — 
Karinis baliuninis orlaivis 
“Akron,” Henrio pabūdavo j i- 
mas lėšavo daug milionų 
dolerių ir kuris buvo skai
tomas didžiausias visam pa
saulyje, guli paslikas ant 
žemės, smarkiai apsidaužęs. 
Vasario 22 d. buvo bandyta 
lėkti, bet staiga kažin kas 
sugedo ir tas milžinas atsi
dūrė ant žemės. Keli žmo
nės sužeisti.

Ir taip Amerikos impe
rialistams nesiseka. Nese
nai pabūdavo jo panašų or
laivį vardu “Shenandoah” 
ir tas sudužo. Dabar “Ak
ron” tapo “sužeistas.”

Ant rytojaus, sekmadienį,, stelyj Udvarnok buvo su- ----------------
vas. 28 d., 2 vai po pietų d. įrengti šokiai.. Pribuvo bū-j NASSAU, Bahamas.—Tu- 
Mizara kalbės abelnai apie* 
Sovietų Sąjungą masiniam 
susirinkime, lietuvių svetai
nėj', 928 E. Moyamensing 
Avė. Visi kviečiami daly
vauti. Įžanga visiems vel-

rys jaunų valstiečių, priejlas žuvininkas Fitzgerald 
kurių labai lipo šokikės- 
merginos. Delei to kilo kru
vinos muštynės. Penki vy
rai užmušti, o 14 sunkiai 
sužeistų. Tdrtum proto ne
tekę, kovėsi įtūžę vyrai ke-

Komisija. ilias valandas.

rado penkis kavalkus auk
so, vertės $60,000, paslėpto 
po medžiu. Policija auksą 
iš jo atėmė ir padalino se
kamai : žuvininkas gaus 
tik vieną trečdalį, o du treč
daliu eis Anglijos valdžiai.

Jieško Dingusios Mo
tinos su Mirusiu

Kūdikiu ant Ranky
NEWARK, N. J.— Poli

cija jieško Margaret Car
roll, 30 metų amžiaus. Vas. 
22 ryte jinai su vaiku, 8 
mėnesių amžiaus, atėjo į 
Šv. Michaelio ligoninę ir 
prašė, kad jos j vaiką paimtų 
gydyti. Ligoninėj pareiškė, 
kad jos kūdikis yra miręs. 
Motina neteko žado ir su j

KRUVINOJI POLICIJA IR LEGIONIE- = 
RIAI IŠPIEŠĖ T.D. PAGELBOS BUVEINĘ

mirusiu vaiku ant ranku iš- pui, buk “raudonieji rengia- 
ėjo laukan. Katalikiškos li-!si Ppie sukilimo” ir “slepia 
goninės užveizdos nematė bulkasvaidžius tam tikslui.” 
reikalo pasigailėti motinos 
ir sulaikyti ją, o vaiką pa
imti nuo jos rankų.

Žmonės pasakoja, kad jie 
matę motiną vaikštinėjant 
gatvėmis su kūdikiu ant 
rankų. Ji pati apsirengus 
tik naktiniu apsiautu.

Republikonai Laimėjo 
Rinkimus Airijoje

DUBLIN. — Laukiama 
naujų Airijos susikirtimų 
su Anglija. Seimo rinki
mus laimėjo republikonų 
partija. Kartu su darbie- 
čiais, republikonai turės 77 
vietas, o opozicija susidės- 
iš 68 vietų. Republikonai 
stoja už Airijos atsikraty
mą nuo Anglijos. Ar jie tą 
savo programą vykins gy- 
veniman po šių rinkimų, tai 
klausimas. Veikiausia su
siuostys su Anglijos valdžia 
ir pasitenkins mažomis kon
cesijomis.

KNOXVILLE, Tenn. — Todėl pereito penktadienio*. 
Paleista provokatoriški me-'naktį policija ir legionieriai 

padarė puolimą ant Darbi- 
j ninku Tarptautinės Pagel- 
! bos buveinės, viską išvertė 
ir išplėšė, jieŠkodami “kul- 
kasvaidžiu.”

Policijai ir anglies baro
nams pagelbon atsiskubino 
diskredituota senoji United 

[Mine Workers unija. Nė 
piršto iki šiol nejudinus šia
me streike, staiga jinai ta- 

Į po pakviesta policijos *“su- 
i organizuoti mainierius.” 
i Visur laiko “masinius” su
sirinkimus po policijos ap
sauga. Tų pardavikų nelai
mė tik tame, kad į jų susi- 

i rinkimus mainieriai neina. 
, Mainieriai puikiai atsime
na, kaip juos aną sykį ta

Ipati reakcinė- unija parda- . 
ve. Jie dabar yra susispietę ; 
po Nacionalės Mainierių 

i Unijos vėliava.

Šiandie Eikite Pasitikt 
Senutę Mooney

Šiandien, trečiadienį, 
vasario 24 d., 11 vai. ryte, 
į Pennsylvanijos stotį 
New Yorke traukiniu pri
bus Tom Mooney motina, 
84 metų senutė. Ji atva
žiuoja kalbėti tą pačią 
dieną masiniam susirin
kime, kuris įvyks Bronx 
Coliseume. Visi klasiniai 
sąmoningi darbininkai, o 
ypač draugės darbininkės 
raginamos ateiti į stotį ir 
senutę Mooney pasitikti. 
Reikia, kad pačioj stotyj 

Susidarytų darbininkų de
monstracija už paliuosa- 
vimą Tom Mooney, pasi
tinkant jo seną motiną, 
kuri yra nusprendus savo 
gyvenimo paskutines die
nas pašvęsti kovai už jos 
sūnaus ir kitų politinių 
kalinių tpaliuosavimą.

Žuvo Keturi Žmonės
TOTTENVILLE, S. I. — 

[Vasario 22 d. traukinys už
bėgo ant automobiliaus, ku- 

!ris važiavo skersai geležin- 
i kelį. Nelaimėje žuvo ketu- ■ ■ 
ri žmonės.

ŠĮ Vakarą, 8 vai, Visi Eikite į Demonstraciją Bronx Coliseum, East 177th St, New Y orke, Kuri Rengiama Delei Paliuosavimo Tom Mooney, War
ren Billings ir Kitą P elitinių Kalinių; Tarpe Kitų Žymių Kalbėto jų, Kalbės Senutė Mooney, 84 Metų Amž iaus, Motina Tomo Mooney. Reikalaukite 

Atidarymo Amerikos Bastilijų irPaliuosavimo Darbininkų Klasės Vadų M
i ' ' i

, . . .. ....
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nuoširdžiai dirbo, kadišlai- Į KoW-revoliums Socialdemokratijos 
kįus kuopą reikalingoje ' 
augštumoje.

“J.” tik ir tęsia kontr-re-; 
voliucinės opozicijos tvirti
nimus: “kuopa sumažėjo vi- 
sa dešimčia narių.” Arba 
vėl: “nariuose pasirodė di
delis nenoras bent kiek pa
dirbėt.” Tik “vargais ne
galais komisija išrinkta.”

Spekuliacija SocializmuMandžurijoje ir Chinijoje rintume sudaryme bendro 
eina karas. Japonai tūks- fronto tarpe Jungtiniu Val
ančiais skerdžia chinus. SWU ir Sovietų Sąjungos 
Japonų imperialistų tuos žy- !Prieš karą Tolimuose Ry- 
gius mato ir tėmija visi ki- tuose.
ti imperialistai. Jungtiniu Jungtinių Valstijų impe- 
Valstijų ambasadorius1 Chi-. rialistai bijosi įsigalėjimo 
nijoje T. Johnson tėmijo (JaPonkįos Chinijoje, tai jie 
nuo medvilnės fabriko stogoj^aro visokius planus, 
mūšius prie Shan iaus. i -----—
Jie gėrisi, kaip japoną! er-' Anglijos imperialistai ne- 
džia chinus. Ponas oove- gali atsidžiaugti nauju tan- 
ris, kraugerys Mussolinis,: ku, kuris eina ne tik saus- 
socialfašistas MacDonald iri žemiu, bet plaukia ir sker- 
kiti valdininkai seka tai,|sai upes. Tas tankas yra; 
kas dedasi Chinijoj. Kapi- dviejų tonų ir pusės sunku- 
talistinė spauda pilna žinių ^mo. Jis pabudavotas iš be 
ir pranešimų apie karą. Ka- galo kieto plieno. Ant saus- 
nuolės baubia, šimtai karo; žemio daro 40 mylių į va- 
orlaiviu veikia, karo laivai 
bombarduoja Chinijos mies
tus—karas. O tuom pat 
laiku imperialistai dar vis 

iš Connecticut d a « gstosi prieškarinėmis 
frazėmis.

$3.00

Jungtinių Valstijų impe-

Trumpa Biografija Jauno Revolhicionie- i 
riaus Harry Simms, Žuvusio Klasių Kovoj 
S K ■ - - - -

Drg. Harry Simms, kurį 
nužudė nusamdyti anglių 
kasyklų razbaininkai Ken
tucky valstijoj, buvo vienas 
iš sireiko vadų tarpe jaunų
jų iįainierių. Savo amžių 
dar^jaunas ir revoliuciniam 
darbininkų judėjime daly
vavo’ neilgai, bet jojo atsi
davimas darbininkų klasės 
naiidai buvo tvirtas.

I VčllObijUO Al pct.-
Simms gimė 25 d. j darė sekamą pareiškimą: I 

_ " , _ Draugai, aš žinau, kad aš|
fiei& Mass. Jo tėvai buvo esu dar jaunas, bet turiu 
klasiniai susipratę darbi- šiek tiek mokslo ir turiu or- 
nirĮicai, kurie savo sūnų iš 
jaiinų dienų augino ir mo
kina klasinio susipratimo, 
kuris vėliaus tapo vadu 
įvairių kovų, būdamas dar 

< vo&; 18-19 metų amžiaus.
Lapkričio mėnesį, 1928 m., 
būfldmas dar 17 metų am
žiaus, įstojo į Jaunų Komu
ninių Lygą savo gimtiniam 
mieste ‘Springfield, Mass. Į

1^* '* į t i • |mo), drg. Simms paskirtas
Kąjnumstų Lygos, dirbda-. dist^iktos organįatorium 
mąSj kaipo ofiso darbinin- » Jig čio_
kas -o vėliaus kaipo audėjas / ; slapyvardžiu,

hampton, Mass. kaipo ^bert Hams. Lie
Vadovauja Audinyčių 
Streiką Ludlow, Mass.
Pradžioje vasaros, 1929 

mj drg. Simms’ą Massachu
setts Distrikto Jaunų Ko
munistų Lygos komitetas 
pasiunčia į komunistų mo
kyklą, kurioje drg. Simms 
daug ką prasilavino, o ypa
tingai iš teoretinio atžvil- 
giW. Pabaigus jam šią mo
kymą, jis buvo pasiųstas 
pej* Centralinį Komitetą į 
Connecticut valstiją eiti di- 
strfkto organizatoriaus pa
reigas Jaunų Komunistų 
Lydoje. Pabaigoje 1929 m. 

\ ir ^pradžioje 1930 m., o ypa- 
tirigai žiemos metu dalyva- 
vo~įyAiriose kovose Connec
ticut valstijoj, ir iškilus au
dinyčių streikui Ludlow, 
Mass., drg. Simms buvo vie- 

* nas iš žymesniųjų streiko 
vaitų, kaipo sugabus strate
gas," organizatorius ir pra- 
kaįįininkas.

Vadovauja bedarbių de- 
m0nstraciją ir už tai kapi- 
talįstų valdžia pasiunčia 
Sjmms’ą į kalėjimą ant še- 
Šilį; mėnesių. Drg. Simms i 
visuomet buvo priešakinė
se gilėse. • Kovo 6 d., 1930 
m.į» Waterbury, Conn., įvy-, 
ko-'7'didelė 
kuiribje dalyvavo 10,000 be
darbių ir dirbančiųjų. Drg. 
SinHis buvo vadas šios be
darbių demonstracijos. Ka
pitalistinė valdžia tuoj aus 
jį areštavo ir įmetė į kalė j i- 
mą^ant šešių mėnesių. Išu 
buvęs kalėjime 6 mėnesius, 

' New Haven bastilijoj, su- 
į savo darbą, kaipo 

■distrikto organizator. Jau
nų. Komunistu Lygos.
Sitįn^iamas į Pietines Vals- 

I tijas Organizuot Jaunų Ko- In.-• jfi munistų Lygą ft >
t Rugpjūčio mėnesį 1930 
I m. įvyksta praplėstas susi- 
I ’ rinįknas. vad o v a u j a m ų 
J Lygos New Yorke,

į

i 
i

gruodžio, 1911 m.,

Anglijos imperialistai ne

Nuosprendis socialdemo
kratijos gyvent ar mirt su
rištas su kapitalistinės sis- 

i temos nuosprendžiu (“Prav
da”, N. 308, 1931 m.).

Visose kapitalistinėse ša- nautojams bei

įdarytas galas “laisvam ka- 
i pitalizmui” ( p a b raukta 
“Naujienų—V. K. V.). Gir
di, jeigu “valdžia nustato 
nuošimčius paskoloms, kai
nas prekėms ir algas tar-

i darbinin-’

ir čionai drg. Simms susi
pažįsta asmeniškai su Ko
munistų Partijos ir Jaunų 
Komunistų Lygos vadovau
jamais draugais. Jis tuo 
laiku dirbo savo tikruoju 
vardu, kaip Harry Hirsh. 
Raportuodamas iš savo vei
kimo, kaipo distrikto orga
nizatorius L _________
valstijos ir užbaigdamas pa-

Kaip tiktai^ tonas “Naujo-j ]yse buržuazija veda pasiu- kams jr net atlyginimą gy- 
struktvvkTm'ieko naudingo'itUsį puolimą ant darbinin-: dytojams, tai apie “laisvą 

klesos: mažinimas už- kapitalizmą” nebegali būt 
į?, n y . . ’ . jdarbio ileinim’as darbo die- kalbos...” Laisvas kapita-tik viskas blogai ir negerai. aaiblu> “gmundb uaiuo uie __tik viskas blogai ir negerai su-Inos, vergiškas darbininkų lizmas “Vokietijoje...

, . Iišnaudojimas; šalia šito di- bankrutavo”. Dar daugiau,
ALDLD. naujų narių ga- d-ja politinč reakcija, fa-1 sulig socialfašistinių “Nau- 

tęs-i P61’ šizmo įsigalėjimas, teroras j jienų”, laisvo kapitalizmo 
Mes jog pa- ieš revoliucinius darbinin- Vokietijoje niekuomet ir ne- ■i tnnn /d O i’ A TT * j 1*. i . 1 ? V. 1 _ *

vimo vajų reikia tęsti
visus metus.
laikome nariais tuos daibi- > prieš jų organizacijas, J)UV£- Kapitalistai pilnos lai- 
mnkus, kurie^ del bedarbes į įeg sįreįĮ<us demonstraci-'sv^s niekad neturėję.. .Esą 
ar kitų priežasčių negali į jas galia to buržu- Briueningo dekretai, (nū-
duokles pasimoketi. ; azįjos puolimo ant darbinin- kreipti pirmoj eilėj prieš 
gauna knygas, kaip n visi į Llasės eina pašėlusiu darbininkus) esą sudavė

............ m...... ruošimasis prie dar didesnį smūgį kapįta-

Per šizmo įsigalėjimas, teroras ; j ienų”, laisvo kapitalizmo

landą; per minkštą smėlį 
25 mylias, o vandeniu plau
kia darydamas 6 mylias į 
valandą. Jis nusileidžia nuo 
stačių krantų ir užkuopia I 
ant jų išlipdamas iš upių. 
Tanke važiuoja du karei
viai ir jie turi kulkasvaidį 

. Kulkasvaid- 
būk Mandžurijos chinų ge-|žio bokštelis sukinėjasi, 
nerolas Ma Chen-shan yra' taip, kad jie gali šaudyti į 
griežtas Japonijos priešas. į bile kurią pusę. Vis tai 
Japonijos Imperialistai, pro-i prisirengimai prie karo, 
vokuojanti karą prieš So
vietų Sąjungą, buvo sudarę 
legendą, būk generūfa^ LL.' 
buvo Sovietų Sąjungoje, 
būk jis sugrįžo iš miesto 
Blagoveščensko ir parsive-

Ar senai kapitalistinė!'— —
spauda šaukė apie tai, kad su 2,500 šūvių, 
būk Mandžuriios chinu rre-lžio bokštelis

ar 
duokles

(riū-

kiti nariai. Taipgi Centro gjįRumu __ __
Komitetas suteikia kiekvie- j karo pįrmoj vietoj nukreip- 
nam naujam narnu $3:00 prje§ SSSR

sudavė

listams. “Kodėl valdžia 
taip padarė? — klausia 
“Naujienos”. —Todėl; kad 
privatinis kapitalas pasiro
dė nesugebąs ne tik nugalė
ti ekonominį krizį, bet ir 
savo biznį kaip reikiant ves
ti.”

Štdi kaip išrodo “Naujie
nų” socializmas.

Kas dedas dabar Vokieti-

vertės knygų, iš senesnių 
laidų. Visada tą turėkime 
mintyje 
kiekvieną
prantantį darbininką bei 
darbininkę.

t
Tai Greatnekietis jauben- 

dradarbiauja renegato Jan- 
. Jis yra

Vienok šitas puolimas ant 
darbininkų klasės, siaučian
čio ir vis gilėjančio ekono
minio krizio ir bedarbės są
lygose, nebūtų įmanomas 
buržuazijai pravesti gyve- 
man, jeigu ji neturėtų tokių 
ištikimų savo tarnų, kai so
cialdemokratija, kuri netgi 

tūlas, vienas iš vadų kontr-revo- šitą į
___ _ •. Reig. puolimą ant darbininkų kla-1 

Įžė 500 komunistų instruk- Jencijos aišku, kad tai yra kia, ryšiai tarpe kriaučių 
ci rrnnnn 1 1 •* i • i j : —__________ • -

iiuesve oprmgiiciu, i.iaoo. atsibuvusio T K T. nip- a------- J'~'■ °”""“ . oo.no ocoj.frlŠfipa laika likosi išrink- p0 atsibuvusio J. k. l. pie Sovietų amunicijos ir karo banda pruseikos Vrrv v v _ tnnmn (nrnnlosrn cii iri rinki- t  -------------

ganizacinio patyrimo, taip 
pat buvau per tūlą laiką ka
lėjime, bet to visko neuž
tenka. Aš turiu sekančią 
propoziciją. Aš prašau jū
sų, draugai, kad pasiųstu- 
mėte mane į pietines valsti
jas organizuoti Jaunų Ko
munistų Lygą.”

Gruodžio mėnesį, 1930 m

ir pakalbinkime
klasiniai susi-

J “Laisvės” 44 numeryje
Max. tilpo korespondencija

Binghamton, N. Y.,
ALDLD. Ją parašė
“J.”. Iš visos tos korespon- liucinės opozicijos.

torių, buk jis gauna nuo

numo (praplėsto susirinki- ginklų.

is.c________ „____
apie' kausko ‘Darbe”.

niekas kitas kaip kontra- ėdiko ir Pruseikos visada 
> teorijos buvo ir yra artimi. .Tas 

“smukimą”, i žmogus niekados nebuvo 
rimtas mūsų judėjimo rė-

Imperialistinė Ja- apįe ALDLD.
ponija net notas Sovietų Veikiausiai kad tas .. ...................... ,____
Sąjungai skinte protestuo- pįpšto nepajudino del A.L. mėjas. Savo laiku jis buvo

grobikišką kapitalo dJ’ar siau;
r.' „^4- ..luvUiavio j čia didžiausias ekonominis1 

sės moka apvilkti prieš la-p?'į’?’ Apie 6 milionai be- 
biau atsilikusiu, dar neįsi-! darbl«- Parbmmkų mety- 
traukusių j revoliucinę ko-:l?as Satve".-.į17-“0 & 
vą, darbininku akis tankiai į1?138';/ ,TlkAal ’

i pos mėnesį, 1931 m., atsibu
vo šešta nacionalė konven
cija Jaunų Komunistų Ly
gos, ir drg. Simms buvo 
vienbalsiai išrinktas į na
rius Nacionalio Pildomojo 
Komiteto Jaunų Komunis
tų Lygos.

Kentucky valstija yra da
lis distrikto, kuriame drg. 
Simms darbavosi, ir prieš 
pat kohvehciją Nacionalės 
Mainierių Unijos, kuri buvo 
laikoma 19 gruodžio, 1931 
m., drg. Simms nuvyko į 
Kentucky valstiją padėti 
prisirengti prie streiko, su
mobilizuojant jaunus darbi
ninkus į Nacionalę Mainie
rių Uniją. j

Nežiūrint, kad Kentucky 
valstijoj siaučia neišpasa
kytas teroras, bet gi pavy
ko suorganizuot keletas 
vienetų Jaunų Komunistų 
Lygos apimtoje streiko sri
ty. Vasario 9 d., 1932 m., 
buvo laikoma jaunuolių 
konvencija, kuri buvo labai 
pasekminga. Ant rytojaus 
dig. Harry Simms’ą nušovė 
bosų valdžios nusamdyti 
žmogžudžiai.

Jauni Komunistai su kla
siniai sąmoningu Jungtinių

dama. Tas imperialistų ber-; d.l.D., o dabar ir jis yra 
nas buvo išsprogdinęs tiltą,: “kritikas”.
netoli Anganchi, jis buvo Į Drg. Žukaitė ne tiktai da- 
išsikasęs apkasus išilgai Ry
tinį chinų gelžkelį, kurį pu- j 
siau valdo Sovietų Sąjunga | 
ir Chinija, ir neva kariavo į 
su japonais. Taip^ties An-' 
ganchi ir Tsisiharu buvo; 
nemažų mūšių. O kas tai j
buvo? Tai buvo sugalvotai Sklokos orakulas Pruseika, 
imperialistų provokacija, išbūrė, kad Komunistų In- 
Jie tokiu būdu manė sudau-; ternacionalo žmogus d. Z. An- 
žyti tą gelžkelį ir išprovo- j garietis finansuoja “Laisvę.” 
kuoti Sovietu Sąjungą į ka-IKitaiP> anot to renegato, ra " | “Laisvė” jau būtų užsidarius.

Tiesa, “Laisvė” labai sun-
Kad dalykai taip buvo, tą kiai finansiniai verčiasi. Juk ne 

paliudija paskutiniai įvy- be priežasties jos darbininkai 
kiai. Dabar Japonija orga- i 'J^imažino algas ir ne be prie- 
mzuoja naują valstybę is ke-| aukų ir buv0 pražoma visu‘ 
turiu Mandzunjos provm-1 rengti “Laisvės” naudai pikni- 
cijų, provincijos Jehol ir vi-;kus. 
dujinės Mongolijos. .
kad toji nauja valstybė bus < 461.50; aukų gauta $1,722.63; 
po japonų kontrole. <_.... 
priešakyje pastato Pu. Yi, i

įsikabinęs į skvernus aferis
to Butkų Juzės.

D. M. šolomskas.

31 m. Vokietijos darbininkų 
uždarbis susiaurintas ant
30 su puse procentų. Iš 
sausio mėn. 1932 m., sulig

” mi-

DRAUGŲ ŽINIAI
Rašo P. Buknys i nuo k° aplaikyta ir po

__  Todėl nuo parengimų 
Aišku,! 1931 m. dienraštis gavo $2,-

j”s 1 Šerų parduota . už arti $2,000, 
,o algas nusimažinus įstaigai 

.v . . . ;. I atlik© arti $2,500. Tais bū-
vieną iŠ buvusių. ChmijOS (]ajs buvo išrišta finansiniai 

_ _ > jau“ keblumai.

netgi “socializmo” priedan
ga. Tai jie praveda po prie
danga melagingos, apgau

ga nizuota kapitalizmą”, I likutiniu. socialisto 
apie kapitalizmo susikuli-1 ,ys';el 10 Briueningo dekretu
mą, kurio vietą užima vals- i dg numažinama darbininku 
tybinis kapitalizmas. “yai-, ant lO-lo nuos. Is
stybės kontrolė ant susi- 
bankrutijusiu bankų, “or- ■, . -. , , .

jganizuotai” pravedama f i- i 
! nansinės oligarchijos del pa-!
; rainos bankrutuojančių ban-j 
kieriu ir didesnio smulkių in
dėlininkų tuose bankuose ap
vogimo, socialfašistų apskel
biama kaip “1 
pralaimėjimu” ir

kitos pusės, siaučiant ne
matytam fflačių darbo ma-

i dato- i 
■ mis, kada aplaikyta. Tą gerai I 
žino Pruseika, kuris sugalvo- ■ 
jo paskelbti tą šnipiškai-pro- j 
vpkacinį gandą apie aukas iš 
tižsienio. Už tai jį pasveikino 
Šovietų valdžiai mirtį prana
šaujantis P. Grigaitis ir visi fa
šistiniai gaivalai. Bet darbi
ninkų akyse jis atvirai nusi- 
maskavo ir pasirodė esąs ly
gus Grigaičiui ir kitiem dar
bininkų klasėm nepriteliam.

Kodėl “Laisvei” finansiniai j tybinį kapitalizmą, 
yra sunku verstis? Iš priežas- ' *v------- ’ “
ties bedarbės keletui šimtų be
darbių dienraštis yra siuntinė
jamas veltui. Darbininkam su 
didelėm šeimynom, dirban
tiem tik dali laiko, “Laisvė” 
duodama už nužemintą kainą; 
ant spaudos darbų taipgi yra 
žymiai nužeminta kainos. Užtat 
įplaukos labai nuslūgo, ir to
dėl dažnai yra primenama 
draugam, kad parama mūsų 
spaudai, aukomis ir nuo pa
rengimų pelnais darosi vis 
svarbesniu dienraščio palaiky
mo šaltiniu.

Su pradžia šių metų galime

Ip'italistų puolimui—kyla re- 
įvoliuciriis judėjimas, didėja 
i plačiose darbininkų masėse 
nepasitikėjimas soėialfašis- 
tais, auga simpatijos link

kapitalizmo Kompartijos. Vokietijoj ar- 
’ “socializ- revo’,ucmis kfizis, dar- 

mo kąsneliu”. Socialfašistai masės luošiasi prie lev o-
bucinio išėjimo iš to krizių 
po Kompartijos vėliava per 
buržuazinio surėdymo nu
vertimą, ir Sovietų valdžios 
įsteigimą.

Kokia socialdemokratijos 
rolė šiame momente? Ji

mokina, kad tokiu būdu ka
pitalizmas perauga į vals-

.................. , kuris 
jau yra įžangą į “socializ- 
.mą”. Priešingai augančiai 
SSSR, socialistinei statybai 
socialfašistai stengiasi pas
tatyti “organizuotą” kapi-jeina su buržuazija, ji sykiu 
talizmo išėjimą iš krizio,

t

1

su buržuazija jieško išėjimo 
mokindami apie jau dabar iš krizio per krizio sunku- 
savaime užleidžiantį sočia-, mų perkėlimą ant darbinin- 
lizmui atgyvenusio kapita- kų pečių, per darbininkų al- 
lizmo vietą, apie socializmo i gų kapojimą, bedarbiams 
įsigalėjimą kapitalistinio su- i pašalpų mažinimą, panaiki- 
rėdymo rėmuose. Socialfa-: nimą apdraudimo, darbi- 
šistai netgi Vokietijos so-!ninku ir darbo masių ver- 
cialfašisto Briueningo dra- gišką išnaudojimą ir karo, 
koniškus dekretus apie-už-; pirmoj eilėj prieš SSSR.

. Socialdemokrati- 
Laisvei.” Smulkesnėmis au- ■ biams pašalpų susiaurinimą1 ia. visomis priemonėmis re-

imperiatorių giminės 
nuoli. Paskelbime šios “ne- T) . . ... į. . ,, , . i - , Persiskaitę augsciau nuro-prigulmingos” valstybes da-1 dytas sumas su pehiais nuo pa. 
lyvauja ir generolas Ma I rengimų ir aukomis dienraš- 
Chen-shan. Bet tai ne vis- čio naudai, sklokos 
kas, štai vasario 21 d. atė- per savo 
jo žinia, kad į šiaur-rytus ■ binN: . ...
nuo Harbino japonams dar tencm skaitomų nuo parengi- .. ..... ... ..... ----- ---------- ... . __

---- - mų pelnų ir veik du tukstan- į pasidžiaugti gausinga parama | darbio numazimma, bedar-! ruošimą.
Zi* oi o 11L i c< I i iv irra iaqi’ ut  • n d ..ii________— •   - - .4 . ■ •_ •priešinasi likučiai chinų ar

(

Persiskaitę augščiau nuro-

isterikai 
> “Klampynę” užbir- 
vot tas pustrečio tūks-

čiai aukomis, tai ir yra par-wiin<3 nn vndnvvąto Tina G- ■” • I į • „.N. r?,u DiamS pašaipų SUSiaunmma U* viauxiua ic-rnijos po vadovyste ling vežti is Sovietų Sąjungos. Bet komis is draugų jau gavdme • dnrhininkii do-imia Sią politiką, ne tik kad
Chao ir prieš jį tas patsai mes jų birbynę užgmauziame ^pįe šimtą dolerių. Nuo drau- . i, •• j- bendradarbiaudama vald-
generolas Ma Chėn-shan ! tuomi, jog 1930 m. nuo^paren- gijų ir atskirų draugų pasvei- n19nsp.<lCljų uzaiaudimą, gįoie su buržuazija, bet ir 
pasiuntė 2,000 raiteliu, kad gimų $2>640.30; ma- Rinimais “L.” suvažiavime au- spaudos suvaržymą ir tt., vvįn(yai kovodama prieš
sumušus tuos chinus. Tas kų gauta virš šimto dolerių, ir moka įvilkti į .sočia fašisti- darbininku nrotesto demon-

-|mo “socializmo” (kabutėse) istracijas 
$: rūbus. Pas juos netgi vis!laike vis 

: labiau fašizuojantis buržu- qt:ni

demonstracija, Valstijų prbletariatu tęs d. 
Harry Simms pradėtą dar
bą iki pergalės.

Mainieriai ir pietinių val
stijų darbininkai, kurie dir
bo sykiu ranka rankon su 
drg. Simms, žino, kad jis 
buvo nuoširdus kovotojas ir 
no bailys. Jis buvo žino- 
mas> kaipo ugningas kalbė
tojas visiems Kentucky; Amerikos kongresmanas 
mainieriams. ;Brookhart pareiškė: ‘Vie-

1 Jaunas vadas Komunistu nok, aš manau, kad del mūs
varbu dabar pripa-ičiųjų masių , Pruseikos ir Jan- 
naiiei UtįrlovMrrlnmi ' Vnnskni Mcrnli rpnkriini nasi-

sumušus tuos chinus. ±<.« ,. mo „ „
daugiau kaip reikia parodo,'*? -V.a.akom!s.193.“ 8auU pačios “Laisves surengta va 
kad generolas Ma 
shan buvo ir yra japonų im
perialistų agentas, 
provokacijos tikslais jis ne
va kariavo prieš japonus, 
o šiandien jis jau kariauna 
už japonus.

; darbininkų protesto demon- 
i,. streikus, kurių 

laike visas jėgas mobilizuo
ja stiprinti streiklaužių 
frontą, kad tuom kliudvt 
darbininkams kovot prieš si 
kapitalo puolimą, kliudyti 
vieningo darbininkų klasės 
kovos fronto sudarymui. ♦ 
Kad kliudyti socialdemokra
tų apgautų darbininkų bė
gimą iš savo eilių ir perėji
mą jų į Kompartiją, social
fašistai griebiasi manievro, 
“kairių” frazių ir tt. t

Ir Čia reakcinę, vis la
biau f asistuojančią Vokieti
jos valdžią socialfašistai 
ir jų “Naujienos” vainikuo- 

(Tąsa 3-čiam pusi.)

i $l,710.49j tai čia 1931 m. ga- pavienė davė pelno ketvertą 
negu gimtų dolerių.

Lai Pruseika su savo klika; i - » , .J ir niamiom azines valstybes aparatas 
provokacijas, o mes, darbinin-1 mokama apskelbti SOCializ- 
kai, žengkime pirmyn su ko-1 mo kąsneliu. Tokias mig- 
munistine propaganda per sa-j las pučia visa socialfašisti- 
vo dienraščius “Laisvę” ir Į nč spauda, tarp kitko, SU 

Vilnį!” j atsidėjimu pučia jas ir Am-
i erikos socialfašistų gelton- 
i lapis “Naujienos”. Štai N. 
1291 gruodžio 11 d. už 1931 
! m. ilgiausiam redakcijos ve
damam stra į snyj “Galas 

' laisva u kapitalizmui” gro
žisi tais soeialfašisto Briu
eningo dekretais, kad, esą, 
“tais ekonominio gyvenimo 
suvaržymaisųkūriūos dekre
tas uždėjo kraštui, tapo pa-

Chen- i vome $12.14 daugiau,
1930 m. O juk tada skloka 1

Vakar neambrijo, kad tie pinigai par- ]aka7 mūnšaina 
_ vežti iš Maskvos. Jei ne algų

nusimušimas ir jei ne arti 2,- 
000 už išpirktus Šerus, tai iš
tikto gal nebūtume išsivertę, 
ir renegatai būtų turėję “gra
žų” raportą Fišei, kad jų pa-1 
sidarbavimų komunistinis dien I 
rastis Jau uždarytas. Gi da-; 
bar, dėka pagelbaf iš Ameri-' 

_____  ____ _________ . t : kos lietuvių darbininkų pla- ;
Lygos nužudytas bet 'tos labai svarbu dabar pripa-ičiųjų masių , Pruseikos ir Jan-
idėjos, už kurias jis kovojo, žinti Rusiją. . Padarydami; kauskai tegali kąro'pa^u

- - ■ . mes sj žingsnį, Save užtik- tarnauti vien tik plepalais ;^AAAA mnenužudomos. Jauni komu
nistai ranka rankon su Ko
mūništų Partija ir visu kla- darbą pirmyn, už kurį jis
simai sąmoningu proletaria 
tu tęs drg. Simms pradėtą

padėjo savo gyvastį.
E. Bensonas.

20,000 Miršta Badu
f ________

NANKING,— šalę miesto
1 V1UU LIK plepalais i Ak Ark/X L . -rr- .

apie iš Sovietų Sąjungos gabo> SIU 20,000 žmonių. Visiems 
namus pinigus “Laisvei.” c jiems grūmoja bado- mirtis.

Visos aukos ir nuo parengi- Ofc verialrtfo reginys! 
mų pelnai yra surašoma į i žmones į žmones nebepana- 
bendrovės knygas po vardais, 'šūs.

- c;



Puslapis Trečias
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NESIVELINKITE PASINAUDOTI PROGA

Dabar

2.00

ŽLUGIMAS

1.00

SOVIETŲ SĄJUNGOS ORO KELIAI 2.00

DARBININKAI IR LIE

karo ir re

3.00 1.00

paskir

1.00

46 TEN EYCK ST BROOKLYN, N

cent 
tern-

1.50
1.00

Bet tai 
kokio

“Maso 
aprašo

24 pus!
Parašė

LENINAS, JO GYVENIMAS IR 
B AI. Parašė M. Jaroslovskis.

suteikia pa
Pusi. 336

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

Atvyko delegacijos 
kad pa

ir pa- 
kuri e 

Visi 
žmo-

kaip už $10.- 
užsakymu, tie 

Už tuos pinigus, tai

KONTR-REVOLIUCINĖS socialdemokratijos 
SPEKULIACIJA SOCIALIZMU

PASLAPTYS. Knyga 
Turi 196 pusi.
Apsakymėlis. 30 pusi, 

KAPITALAS”. 32 pusi, 
arašė

Tai labai užimantis ap- 
kruvinojo caro laikų. 
56 puslapius didelio for-

Esmėje skirtumo tarp fa
šistų ir socialfašistu nėra 
—vienas dalikas tik darbi
ninkų apgaudinėjimo for
moje. “Naujienos” su hitle
riniais Vokietijos fašistais 
nesutinka tik tame, kad pas
tarieji finansinio kapitalo 
diktuojamą programą užsi
brėžę vykdyt labiau atviro 
nepridengto fašistinio tero
ro priemonėmis, kuomet 
socialfašistai, apart to, dar 
neretai moka spekuliuoti* ir 
‘socializmo” obalsiais.

Socialdemokratija jau ne 
šiandie prieš mus darbinin-' 
kų klesos interesų pardavi- 
kų rolėj. Šiandie tas jos 
tarnavimas griūvančiam ka- 
jitalizmui prieš besiarti
nančią proletarinę revoliu
ciją tuo labiau pavojingas 
r žalingas darbininkų kle
vai. Todėl kiekvieno kle
viniai susipratusio darbinin
ko pareiga paskelbti griež- 
; ą kovą so cialfašizmui, 
•.raukti suviliotus darbinin
kus iš po socialfašistu įta
kos į bendrą proletariato 
kovos frontą keliant viešu
mon jų kontrrevoliucinę, re
akcinę, griūvančio kapita- 
:izmo gelbėtojų, imperialis
tinių karų ir intervencijų, 
oirmoj vietoj prieš SSRS, 
kurstytojų ir rėmėjų esmę.

Kontrrevoliuciniam social- 
fašizmui nėra vietos tarp 
atbundančio, kylančio, besi
ruošiančio prie sprendžia
mų mūšių su griūvančiu 
kapitalizmu, su imperialis
tinių karų ir antisovietinių 
intervencijų ruošėjais, pro-1 
letariatu del savo viešpata-; 
vimo. Šitame didėjančio i 
ekonominio krizio, reakci-l 
jos ir kylančių revoliucinių 
Įnūšių už proletariato dik
tatūrą'visame pasaulyje lai- 
kotarpije socialfašistai pil
do kontrrevoliucinės impe
rialistinės, karų ir antiso- 
vietinės intervencijos ruošė 
jų užsakymą.

V. K. Varnėnas ; 
1-2-32 m. -

Keliai ir priemonės susisie
kimo suvaidino sprendžiamąją 
rolę žmonijos pakėlime. Aug- 
štoji kapitalistinė technika, iš
siplėtusi Amerikos pramonė ir 
kitų technikiniai. nužengusių 
kraštų yra daug pastūmėjus 
plėtimą gelžkelių, plentų kelių 
ir oro kelių.

Sovietų Sąjunga su savo 
milžiniška teritorija labai jau
čia stoką gerų kelių ir dauge
lyje atsitikimų pramonės 
rai del to negali pilnais 
pais eiti pirmyn.

Sovietų Sąjungoje oro 
plėtimas prasidėjo 1923 me
tais. Pirmas oro kelias buvo 
atidarytas tarpe Maskvos ir 
Nižnij-Novgorodo, kuris turėjo 
425 kilometrų ilgio.

1924 metais atsidaro viduri
nėj Azijoj oro linijos tarpe 
Taškento Alma-Ata, Kakag- 
Diušambe ir tarpe Kakag- 
Chiva-Tašauze. Po to pradėjo 
veikti oro susisiekimo lihįjos ir 
Sibire, kur kitokis sttšisieki- 
mas yra keblus. 1925 metais 
buvo atidaryta linija tarpe 
Mongolijos sostinės Ulan-Ba- 
tor ir Sibiro gelžkelio stoties 
Verchneudinsko, jos ilgis 600 
kilometrų. Tokiu būdu sovie
tinė Mongolijos respublika su
sirišo su Sibiro gelžkelių. 1928 
metais atidarytas oro kelias 
ant hidroorlaivių išilgai Lenos 
upę tarpe miestų Irkutsk ir Ja- 
kutsk; ši linija tur 2,750 kilo
metrų ilgio.

Jakutų sovietinė respublika 
yra šiaurėje nuo gelžkelio lini
jos. Jos teritorija 3,900,000

SEKAMOS KNYGOS PARSIDUODA:
KAINA 

Pirmiau Dabai'

to. Iki žigalovo kelionę^ bųvb 
be galo sunki ,visą 150 mylių 
kelią smarkiai lijo, bet arti ži
galovo išskridome iš po debe
sio ir atradome giedrotą. ži- 
galovoj išbuvo 3 dienas ir or
ganizavome orlaivių stotį. 10 

• d. birželio išskridome į Ust- 
Kut; kelionėje buvome dvi va
landas, bet ties jom ilgai skra
jojome ore jieškodami tinka
mos vietos nusileisti ant upės 

. Lenos. Bet surasti vietą buvo 
, sunku; upė čia siaura, o kraš

tai jos augšti. Pagaliaus mes 
“nėrėme” pro telegrafo Vielas 
ir laimingai nusileidome mies
telyj Ust-Kut. Gyventojai ap- 

: supo mus su didžiausiu žingei- 
■ durnu

net iš tolimų sodžių 
matyti “plieno paukštį” 
sikalbėti su. žmonėmis, 
nešioja kailio kepures.

- žingeidavo ir stebėjosi 
gaus proto gabumais.

Badaibo mieste gavome tele
gramą iš Jakutijos nuo Sovie
tų Centro komiteto, raginant 
greičiau skubinti, nes sukanka 
10 metų įsikūrimo Jakutų So- 

1 vietinės respublikos. Mes tu
rėjom skubint. 28 d. birželio 
buvo smarkus lietus ir didelis 

i vėjas. Nepaisant blogo oro, 
išskridome. Po 50 kilometrų 
kelionės persitikrinome, kad 
tolimesnė kelionė negalima ir 
sugrįžome atgal. Bet tos pat 
dienos vakare išskridome į Vi
tim. Kelionė buvo sunki, čia 
augšti kalnai iki 1,200 pėdų, 
lietus, ’ didelis vėjas ir upė 
smarkiai susisukinėjus. Ryte, 
liepos 1-mą dieną mes pribu
vome į Jakutijos sostinę Ja- 
kutską.”

Lakūnas apleidžia daugelį 
smulkmenų, kaip ve pasitiki
mą miestelyje Morkovo, kur 
jų pagerbimui gyventojai šau- 

į dė iš senos kanuolės. Kerinkėj 
orlaivis buvo sutiktas viso vie
tinio sovieto suvažiavimo, ku
ris tuom kartu ten buvo. Taip 
tai buvo atidarytas oro kelias 
tarpe Irkutsko ir Jakutsko; 

I kelionė orlaiviais ima tik dvi 
! paras.

1929 metais atsidaro ilgiau
sia oro linija, tai yrą tarpe 
I Maskvos ir Irkutsko, kuri turi 
4,750 kilometrų ilgio. Tai 
taip per dykumas ir Sibiro ty
rus likosi atidaryta oro kelias, 
kuris turi milžiniškos reikšmės 
del Sovietų Sąjungos. Grei
čiausi traukiniai tarpe Irkuts
ko ir Maskvos išbūna kelyje 5 
paras, o orlaiviais susisiekia
ma į 36 valandas. Vasarą, 

,1931 metais, ant šios linijos* 
' paleista darban orlaiviai “AN 
iT-9,”1 kurie turi po tris moto-1 
1 rus, greiti ir gali daug vežti 
i keliauninkų ir prekių.

Šiais metais ruošiama atida
ryti liniją: Irkutskas-Čita- 
Ruchlovo-Chabarovskas. Pa

vasarį bus atidaryta linija tar-1 
pe Maskvos ir Vladivostoko, 
kuri turės 9,000 kilometrų ii-; 
gio. '

Jau dabar Sovietų Sąjungo-, 
je yra 30,000 kilometrų oro j 
kelių. 1932 metais yra pasi- 
brėžtal dar atidaryti 15,000 
kilometrų naujų kelių. Šie
met bus sujungta Petropav
lovsk prieplauka oro keliu su i 
Kamčatka, 2,700 kilometrų il
gio. Taipgi yra daroma tyri
mai, kaip atidaryti oro kelius 
tarpe Naujos žemės, Sibiro ir 
Alaskos, Dežnevo pussalio ir.

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

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

JONO BILIŪNO BIOGRAFIJA. Parašė 
d. V. Kapsukas. Gera ir naudinga 
knyga. Turi 128 puslapių. Apdaryta $ .75

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

Pusi. 128. Apdaryta
ISTORIJA SOCIALIZMO SUVIENYTO

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

Be apdarų
KAROLIO MARKSO TEORIJOS SISTE

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

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

KUNIGO IŠPAŽINTIS. Parašė buvęs ku
nigas P. Viliunas, ,tai gana įdomi kny- 
glltČ. Puslapių ttyjbi 90

NESIKLAUSOMOS LIETUVOS KALĖ
JIMUOSE. Parašė d. Z. Angarietis, 
thl aprašymas baltojo teroro Lietuvoj. 
Khip veidrodyje parodo buožių ir iš
naudotojų siutimą. Puslapių turi 64

LIUD. BONOPARTO BRIUM. 18-ji ir 
FRANCUOSE PILIEČIŲ KARAS. Pa
rašė K. Marksas. Tai dvi knygos: vie
noje^ labai naudingas, aiškus aprašy
mas piliečių karo, kitoje pamokos iš 
Paryžiaus Koihunosi Puslapių turi 
360. Apdaryta

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

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

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

DARBININKO SVEIKATA. Parašė Dr.
J. J. Kaškiaučius. Tai yra knyga apie 
žmogaus kūno sudėtį, jo gyvybės apsi
reiškimus, ligas ir sveikatos užlaiky
mą. Knyga papuošta daugeliu pa
veikslų. Atspausdinta ant geros Ir 
gražios popiėros. Turi 628 puslapių. 
Apdaryta

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

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

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

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

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

jimą abelnos teisingos istorijos. Ji turi 
320 puslapių. Apdaryta

keturkampių kilometrų, bet 
kelių yra labai mažai ir tie 
prasti. Seniau iš Irkutsko į 
Jakutską kelionė imdavo va
saros metu 15 dienų, o žie
mos—20. Iš Irkutsko linkui 
aukso kasyklų Badaibo užim
davo* 12 parų, važiuojant gar
laiviais upėmis Lena ir Vitim, 
o žiemą, kada tas kelias užšą
lą, tai iki 16 dienų arkliais. 
Aišku, kad reikalingas greites
nis susisiekimas. 1928 metais 
vasaros metu nuspręsta įsteig
ti čia oro linija. Pirmą kelio
nę padarė ant orlaivio 
vet”, ir štai kaip ją 
patsai lakūnas:

4

“Birželio 7 d. buvo
ta išskridimui. Per visą die
ną lijo didelis lietus. Vienok 
mes nusprendėme skristi, ne
paisant blogo oro^ Mes išskri
dome iš Irkutsko 5 :30 vai. ry-

KAINA 
Pirmiau 

DAR- 
šioje 

knygoje nušviečiama netiktai Lenino 
biografija, bet suteikiama revoliucinio 
judėjimo istorija ir komunistinis moks
las. Knyga būtinai reikalinga per
skaityti kiekvienam darbininkui ir 
darbininkei. Turi 432 puslapių. Ap
daryta . :

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

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

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

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

tai kapitalo priešai, 
tai kovotojai už valstybinį 
kapitalizmą, o tuom patim 
ir už “socializmą”, 
juk absurdas, prie 
gali prieiti tik socialfašistu 
kiaurai parsidavusių buržu
azijos interesams, logika!

1.50
Taipgi dar galite gauti šių knygų 

bet jų jau nedaug turime
NAUJO KARO GAISRAS. Parašė D. M.

Šolomskas. Brošiūra tik iš spaudos. 
Kiekvienas privalo perskaityti. Turi 
64 puslapius su paveikslais

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

Yra dar V. Kapsuko knygos “CARO 
KALĖJIMUOSE”, ir d. R. Mizaros 
“ARGENTINA”, bet jos bus parduo
damos tik A.L.D.L.D. kuopoms už kny
gą po • 1 • ....

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

BROŠIŪROS Iš LIETUVOS
“MARATAS.” Drama, gražus perstaty

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

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

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

ŠVENTRAŠČIO 
apie religiją.

KAS KALTAS.
K. Markso
SEPTYNETAS PAKARTŲJŲ

L. Andrejei
sakymas iš
Knyga turi 
mato.
SODŽIAUS
TUVOS BUOŽĖS. Turi 66 pusi

ARELIAI. Apsakymėlis iš 
voliucijos laikų 16 pusi.

PROFESINĖS SĄJUNGOS.
PARYŽIAUS KOMUNA.

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

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

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

DRAUGAI, kas užsisakys nemažiau 
00 iškarto ir pinigus prisiusite kartu su 
gausite 10 nuošimčių pigiaus 
yra 1.00 vertės, galėsite pasirinkti knygų, arba vieton 
$10.00 prisiusite tiktai $9.00.

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

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

Sov. Sąjunga toli nužengė ( 
budavojime orlaivių. Pereitais 
metais pasibudavojo orlaivį 
“ANT-14,” kuris yra vienas iš 

i didžiausių visame pasaulyje 
isausžemio orlaivių. Jis visas

(Tąsa 4-tam pusi.)

(Tąsa iš 2-ro pusi.) 

ja “darbininkų geradėja”, 
k a pitalistų neprieteliam, 
netgi kovotoja... už socia
lizmą, v

Pagaliau, socialfašistinių 
“Naujienų” įsitikinimu so
cializmą net ir fašistai gali 
įvykdyt prie jų pagelbos. 
Tame pat straipsnyje “Nau
jienos” rašo: “Jeigu Vokie
tijoje dabar turėtų galią 
fašistai, tai jie būtų paėmę 
jį (kapitalizmą) už kateros 
taip pat griežtai arba dar 
griežčiau, negu Briuenin- 
gas.” Visa bėda, anot “Nau
jienų,’ ’ su kruvinaisiais 
fašistais hitlerninkais Vo
kietijoj ne tame, kad jie 
priešingi tam socialfašis- 
tų “socializmui,” o tame, 
kad jiems sunkiau būtų spe
kuliuoti “socializmo” obal
siais vykdant finansinio 
kapitalo diktuojamus dek
retus gyveniman, kaip kad 
dabar yra su socialfašistu 
Briueningu.

Štai koks tas socialfašistu 
ir jų “Nau-nų” socializmas, 
už kurį net fašistai galvas 
guldo! Ir kaip dar! Bet 
čia socialfašistai per daug 
išsiplepėjo, ir todėl jų “Nau
jienos” priduria: “fašis
tai būtų kartu pasistengę 
sutrempti darbinin. judė
jimą ir būtų pavertę darbi
ninkus kapitalistų tarnais”. 
Paskutinis posakis tik var
dan kairės frazės prilipy
tas, nes, sulig socialfašisti- 
nės logikos, kaip gi galėtų 
fašistai paversti darbinin
kus kapitalo tarnais, juk 
hitlerininkai fašistai, anot 
“Naujienų”, atėję valdžion 
“būtų paėmę.... dar griež
čiau, -negu Briueningas” 
kapitalistus už pakarpos, 
juk fašistai, sulig “Naujie
nų

— Vėl Sugrįžau Darban
“Aš kentėjau skausmus kojose, tačiau nekreipiau daug domės j tai, nes reikėjo 

dirbti ir darbas palaikyt. Vieną dieną, tačiau, atsibudęs rytmety negalėjau pasi- 
judint. Tuomet aš pasiunčiau nupirkti man bonką PAIN-EXPELLERIO ir 
įtrynės jį kelis kartus tą dieną į skaudamas kojas pradėjau jaustis taip gerai, kad 
antrytojaus as vėl sugrįžau darban. Nėra nieko geresnio už Pain-Expellerį.”

. (pasirašo) F. P., Brooklyn, N. Y,

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

Per suvirs 60 mettj tikrasis Enker 
PAIN-EXPJELLERIS gelbėjo darbi- 
ninkams ?tfugrįžti vėl prie savo darbo.’’ 
SustingVsąnariui, skaudami muskulai, 
skausmai pečiuose, reumatiški gėlimai, JĮ
strėndieglis, neuralgija ir kiti panašus llllfr z
skausmai greitai pasiduoda šio puikaus ||Įj|| X
linimento dideliai gydančiai galiai. y N f J Į ii

Ką PAIN-EXPELLERIS padarė h lį
kitiems, jis padarys tą patį jums.
Kaina 35c. ir 70c. Parduodamas visur |

• Tikrasis pažymėtas INKARO 
vaisbaženkliu.

AMERIKOS LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS

DIDELIS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS
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Puslapis Ketvirtas Tr.ęčiadienis, Vąs. 24, 1932MIRTIS SACCO IR VANZETTI
Parašė Upton Sinclair

Dešimtą valandą vakare vyriausias elek
trikas ir jo pagelbininkas apžiūrėjo elek
tros krėslą ir surado viską tvarkoje. Po 
to pribuvo ir budelis, kad padaryti savo 
apžvalgą elektros krėslo taipgi. Jį vadino 
Elliot, nors jis norėjo užlaikyti savo var
dą slaptybėje, bijodamas anarchistų kerš
to ir išsvajotų bombų, bet laikraštinis 
trukšmas padarė jo vardą žinomą visiems: 
patalpino jo paveikslą ir surašą vardų vi
sų, kuriuos jis nužudė. Lygiai dvylika 
dienų pirmiau, jis taipgi buvo atvykęs iš 
New Yorko į Bostoną—veltui, nes Sacco 
ir Vanzetti žudymas tada buvo atidėtas. 
Tas padarė budeliui didelio nesmagumo, 
bet dabar jis, jau buvo pilnas vilties, kad 
nužudymas nebus atidėtas ir jis galės gau
ti sau $750 už mirtį tų dviejų žmonių.

Mirties kambarį aplankė kunigas Mur
phy, kad paskutiniu kartu “suraminti” nu
teistuosius “amžinu gyvenimu” po mirties. 
Bet Vanzetti pareiškė, kad jeigu jis atlik
tų išpažintį, tai ji pakenktų tiems, kas į 
ją tiki: ‘tas dar tvirčiau sukaustytų tikin
čiuosius religiniais pančiais.” Gavęs tokį 
atsakymą, kunigas Murphy kelios minutės 
pirm dvyliktos vai. naktį sugrįžo į admi
nistracijos kliubą ir pareiškė laikraščių re
porteriams :

—Kaip matyti, man čia nėra kas daryti, 
ir aš važiuoju namo.

Kalėjimo administracijos kambarys pri
minė rinką, kada joje eina didžiausias su
judimas; daugiau 100 laikraščių reporterių 
bėgiojo ten ii* šian, besistengdami gauti 
nors kiek žinių. Specialiai buvo įrengta 
daugybė telefonų ir 18 telefonus kontro
liuojančių merginų sėdėjo prie jų, kad pa
tenkinti žingeidaujantį pasaulį. Visi pen- 

’ ki žemės kontinentai buvo sujungti su Bo
stonu. Reporteris nuo “Associated Press” 
buvo prileistas dalyvauti mirties kamba
ryje, laike jų nužudymo, žinoma, su ta są- 
lyga, kad jis pasidalins žiniomis su kitais 
laikraščių reporteriais.

Čia buvo ir keletas oficialių atstovų, ku
rių buvo pareiga būti liudininkais mirties 
ir apie tai pranešti gubernatorui, kad jo 
patvarkymai išpildyti pilniausiai. Kalėj i- 
hiq viršininkas atvedė juos. į mirties kam
barį. Kambaryje stovėjo eilė kėdžių prie
šais elektros kėdę: paskirtieji užėmė savo 
vietas.

Budelis taipgi užėmė savo vietą po kai
rei nuo elektros kėdės; pasislėpdamas už 
užlaidų, jis galėjo žiūrėti per viršų tų už
dangų, kad tikrai žinoti, kada pradėti 
“darbą,” idant uždirbti jam pažadėtą su- 

; mą pinigų. Du sargai stovėjo prie durų," 
vedančių į koridorių, einantį linkui kalėji
mo urvų; ir kada kalėjimo komendantas 
davė ženklą, kad jau viskas prirengta, tos 
durys atsidarė, ir sargai nuėjo linkui mir
ties kameros. Nikola Sacco nemiegojo: 
jis laukė, kad atlikus paskutinę savo revo
liucinę pareigą. Iš kalinių kambario jis 

i išėjo tarp dviejų sargų ir, įėjęs į mirties 
i kambarį, apsidairė, pervedė akimis oficia- 
i liūs asmenis, elektros kėdę ir visus, taipgi 
|ir užlaidą, virš kurios žibėjo akys budelio. 
N. Sacco veidas buvo išbalęs ir baisus, lu
po^ kietai suspaustos, visoj išraiškoj veido 
—panieka klasiniam priešui. Jis tiesiai 
atėjo prie elektros kėdės ir atsisėdo į ją; 
o kada tarnai pradėjo pririšinėti jam ko
jas ir rankas, jis biskutėlį atsikėlė ir tvir- 

j tu balsu tarė:
—Lai gyvuoja anarchija! (Sacco ir Van- 

' zetti buvo anarchistai.—Vert.)
Sargai nekreipė atydos į ištartus žo

džius. Jie greitai pririšo savo auką, tar
tum bijodamiesi, kad štai kas nors įeis ir 
sutrukdys jų darbą. Kada jie baigė, tai 

! atsitraukė į šalį.
i kalėjimo komandantas 
I nuo signalo.

—Atleisk man, mano 
visi draugai!—Ir kada

Sacco atidarė 
laikinai

burną, o 
susilaikė

vaikai iržmona, 
jau kalėjimo ko- 

mandierius pakėlė ranką, jis tarė:—Laba- 
1 nakt, ponai! Ątleisk, motin!

Kalėjimo komandierius .padavė ženklą, 
ir budelis paleido elektros sriovę. Sacco 

i kūnas pašoko, tartum jis norėjo ištrūkti 
| iš diržų valios*. Bet budelis buvo užstatęs 
, 2,100 voltų elektros sriovę tam italui vals
tiečiui, nuo kurio reikėjo “išgelbėti” Mas
sachusetts valstiją. Elektros pajėga buvo 
nuo 7 iki 9 amperių. Devyniolika minučių 

| ir dvi sekundos po dvylikai naktį, mokyti 
(Vyrai galėjo pranešti apie/atliktą’pareigą. 
; Kūną N. Sacco nuėmė nuo elektros kėdės, 
nunešė už uždangos ir paguldė ant lentos.

i (Daugiau bus)

W1:

Protesto Mitingas už Paliuo-
- *• T i Kiekvieno klasiniai susipratu-

lOIT! luOOnCy sį0 darbininko yra priedermė

PHILADELPHIA, Pa.—Va- j mitinge ir pakelti

sano 24 d. sukanka lo metų, ^jos kiasės pasikėsinimus ant 
kaip Tom Mooney sėdi Cali- į kovingų darbininkų.
fomijos kalėjime už tai, kad Lai gyvuoja darbininkų vie- 
jis buvo Amerikos Darbo Fe-Į nybė!
deracijos Unijos organizato-j 
rium ir organizavo darbiniu-1 
kus kovoti. Kalifornijos bosų i 
jam primetama kalbė dar nie- i 
kad nebuvo prirodyta, vienok 
Kalifornijos bosai, su pagelba 
A.D.F. biurokratų, jau išlaikė 
jį 15 metų Kalifornijos kalėji
me, nepaisant, kad jo kaltė 
nebuvo prirodyta.

1917 metais darbininkų pro-; 
testai sulaikė Tom Mooneyj 
nuo kartuvių. 1932 metai tu
ri jį paliusuoti visai. Tarp
tautinis Darbininkų Apsigyni
mas rengia protesto mitingą 
vasario 25 d., 8 vai. vakare, i 
Vengrų svetainėj, 1144 N. 4th

g St K ’
Tame mitinge bus pakeltas j 

protestas prieš įkalinimą Bill 
Lawrence nuo 2 iki 4 metų, į 
sulig Flynn Sedition Law 
(“maišto įstatymu), kuris 
Pennsylvanijos valstijoj jau be 
veik kasdieną praktikuojamas. ; 
Tai yra žiauriausias įstatymas | 
prieš darbininkus. Nepaisant, I 
kad tas įstatymas jų knygose

* skamba švelniai, tačiaus žodis 
revoliucija yra jame “maištin
gas” dalykas ir bile teisėjas 
gali duoti 2 metus kalėjimo.

Badas, skurdas darbininkus 
verčia kovoti. Valdančioji 
klasė naudoja visas priemones I 
užgniaužti darbininkų kovas. ! 
Mes turime kelti galingus pro-! 
testus.

Tarptautinis Darbiu. Apsi-i 
gynimas rengia šį masinį mi-į 
tingą, idant pakelti galingą 
protestą prieš terorą ir poli
cijos brutališkumą.

Tame mitinge kalbės Geor-J

A. Morris.

PRANEŠIMAS
Buffallo, N. Y.

kp. atsibus susirinkimas 6 d. 
kovo, 1932 m., po num. 153 
Ellicott St.

Visi nariai abiejų draugijų 
malonėkite dalyvauti šiame su- 

i l
sirinkime, bus daug svarbių 
reikalų.
./L.D.S. nariai gausite paliū- 

, dijimus. Nepamirškite atsi
nešt senus paliudijimus.

Sekr. P. M. Garrison.
153 Ellicott St.,

1 Buffalo, N. Y.

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

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

Sovietų Sąjungos 
Oro Keliai

(Tąsa iš 3-čio pusi.)

ku-metalinis, turi 5 motorus, 
rių kiekvienas turi po 400 ark
lių pajėgų. Jis gali vežti 5 
tonus prekių arba 38 žmones. 
Visas orlaivis su įtalpa sveria 
18 tonų. Taipgi išrastas ne
rūdijantis plienas, iš kurio ga
mina orlaivius. Maskvoje ati
daryta orlaivių laukas su vi
sais parankumais, kada jis bus 
pilnai įrengtas, tai bus di
džiausia pasaulyje orlaivių 
stotis, pralenks Londono, Pa
ryžiaus, Berlyno ir Pragos sto
tis. Ji turės 4,000 keturkam
pių metrų. Jau dabar per 
Maskvą eina 15 orlaivių lini
jų, o 1932’ metais pasieks iki 
25 linijų. Kiekvieną dieną tą 
stotį apleis nemažiau kaip 100 
orlaivių.

Sovietų Sąjungai labai daug 
reiškia oro keliai, nes dauge
lyje vietų yra toki kalnai, kad 
juos negali perkirsti nei gelž- i 
keliai, nei kiloki keliai. Štai' 
iš Termez miesto į Kabul mie
stą—Afganistano sostinę ark
liais arba asilais važiuodavo 
ištisą mėnesį, o dabar oriai-1 
viais padaro tą kelionę tik į 
8 valandas. Tarpe Stalinbad 
ir G arm yra viso 180 kilomet
rų tarpas, bet dideli kalnai ir 
tą tarpą ant arklių vos nuga
lėdavo į keturias arba penkias 
dienas. Gi orlaiviai atlieka 
kelionę į 1 valandą ir 15 mi
nučių.

Sovietu Sąjungoje dedamos 
visos pastangos kuo plačiau iš
vystyti orlaiviu susisiekimą, 
nes tai ir greita ir daug pi
giau. Tarne visu svarbesniu 
centrų atidaromos orlaiviu li
nijos ir tarpe tolimų kraštu, j 
kur nėra o-elž'kelių. Orlnivi-Į 
ninkvstė labai daug pagelbės j 
Sovietu Sąjungoj išplėsti susi-1 

'siekimą. į. \
D. M. Šolomskas.

I i
1 1 . .-a. ; .. ...— '

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

CONN.
extra susirin- 
24 d.' vasario, 
8 vai. vakare.

WATERBURY,
L.D.S.A. 12 kuopos 

kimas įvyks seredoje, 
774 Bank .St., pradžia
Kadangi pereitas susirinkimas ne
buvo skaitlingas ir likosi daug da
lyku neaptartų, tai tapo nutarta tu
rėt extra susirinkimą’, išrišimui dau
gelio svarbių klausimų. Prašome 
skaitlingai dalyvaut šiame susirin
kime.

12 Kp. Sckr. M. Valunaitč.

| NEWARK, N. J.
i

A.L.D.L.D. 5 kp. bus laikomas mėne
sinis susirinkimas 26 d. vasario, Ku- 
bio svetainėje, 79 Jackson St.x 7:30 
vai. vakare. Visi nariai būtinai turi 
dalyvaut, nes vra labai daug svar
bių dalykų aptart; taipgi kas galit 
atsiveskit naujų narių.

Org. Geo. Žukauskas.
(46-47)

PHILADELPHIA, PA.
šauni vakarienė su gera programa.

Rengia A.L.D.L.D. 10 ir L.D.Š.A. llr 
. kuopos Įvyks šeštadienį, 27 vasa-’ 
f rio, Rusų name, 995 N 5th St. Pra

sidės 8 vai. vakare. Programa susi
dės iš John Reed Kliub'o aktorių, 
muzikos šmotelių ir drg. R. Mizaros 
(nesenai grįžusio iš Sov. Sąjungos 
po trijų mėnesių tyrinėjimo) raportų 
apie darbininkų valdomą, šalį, tvarką,■ 
fabrikus ir abelną gyvenimą. Klau
siantiems bus aiškiai atsakyta.

Rengimo Kom. M. Galeckienė
(46-48)

PHILADELPHIA, PA.
Priešfašistinio Komiteto susirinki

mas įvyks ketvirtadienį, 25 vasario, 
8 vai. vakare, 995 N. 5th St. Visi, 
kurie įeinate i Priešfašistinį Komite
tą būtinai esate kviečiami ateiti. Mi
nėtas komitetas jau nieko neveikė 
per du paskutiniu metus. Dabar ma
noma, toks komitetas vėl atgaivinti.

Liet. Kom. Frakcija 
B. Ramanauskienė.

(46-47)

CLEVELAND, OHIO
Liet. Darbininkių Susivien. Ameri

koje 24 kuopa rengia blynų balių, 
nedėlioję, 28 vasario, Lietuvių Dar
bininkų svetainėje, 820 E. 79th St. 
Balius prasidės 7 vai. vakare. Ši 
kuopa atlieka daug svarbių darbų 
darbininkiško judėjimo, tad atsilan
kydami į mūsų patingimą paremsi- 
to tą judėjimą. Kviečiam visus drau
gus ir <’ "
liuje. i

DETROIT, MICH.
■ ' . I
Naujo ir nepaprasto bus Detroite I 

28 d. vasario. Tai bus margumynui 
vakarėlis. Jis atsibus svetainėj 24 i 
ir Washington Ave. Pradžia 6:30 
vai. vakare. Dainuos Aido Choras, 
grieš lietuvių benas. Taipgi bus ir 
kalbėtojas d. F. Abek, iš Chicagos. i 
Šį vakarėlį rengia Komunistų Parti- į 

.jos Lietuvių Frakcija ir pelnas yra : 
skiriamas “Vilnies” dienraščio po- ( 
pietos fondam Įžanga tik 10 centų. , 
Taigi atsilankykit visi ir atsiveskit : 

pažįstamus.
Komfrakcijos Liet. Biuras.

(46-47)

savo

susirin- i 
d. vasa- <

NEWARK, N. J.
A.L.P.M.S. 7-tos Įcuopos

kimas įvyks sekmadienį, 28 
rio, 4-tą vai. po pietų, 180 New York
Avė. Draugai ir draugės, visi daly
vaukite šiame mitinge ir galutinai 
išspręskit dalyką prisidėjimo prie Šie 
tyno Choro.

Komis. Narys J. Ruscckas.
(46-47)

kite šiame susirinkime ir parodykte ir kitų klasių karo belaisvių. Sis 
savo proletarinę galę bendrai su ki
tais darbininkai. Mūsų užduotis yra nuo įkalinimo Tom Mooney.- 
kovoti už paliuosavimą Tom Mooney

bus minėjimas 15 metų sukaktuvių

(45-46)

Ristyniy Turnamentas

Karolis Požėla Lietuvių Čampijonas

drauges dalyvauti mūsų ba- 
i

Rengėjos.

BOSTON. MASS.
A.L.D.L.D. 2 kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks trečiadienį, vasa
rio 24 d. 
376 W. 
vakare, 
daug svarbių reikalų; taipgi atsives-1 
kite

įvyks trečiadienį,
Lietuvių Kliubo svetainėj, 

Broadway. Pradžia 8 vai. 
Visi nariai dalyvaukite, yra

ii' naujų narių prirašyti. į
Kuopos Sekretorius.

(45-46) i

BINGHAMTON, N. Y.
Prakalbos temoje > “Kas Dedasi 

Chinijoja?” įvyks ketverge, 25d. va
sario, Lietuvių svetainėje, 317 Clin
ton Street. Prakalbos yra rengiamos 
Komunistų Partijos.' Kalbės d. Ja-j 
mes Mo (chinas). Prakalbos prasi-1 

nuo 8 valandos vakare. I'žan- 
dykai. 
i

Įžan- 
yra kviečia-
Z. Mitris.

(45-46)

PHILADELPHIA, PA.
Beda rbi ų Su si rin k imas

Draugai darbininkai, atsilankykite 
į bedarbių susirinkimą. Bedarbių su
sirinkimai įvyksta kas ketvirtadienį 
8 vai. vakare, po num. 1011 Fair
mont Ave. Būtinai reikia prisirengti 
prie prakalbų, kurios atsibus 26 d. 
vasario, Richmond miesto dalyje.

(45-46)

LINDEN, N. J.
T.D.A. masinis mitingas įvyks 24 

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-

ga 
m i

Darbininkai 
šias prakalbas.

NAUJO KARO GAISRAS
PARAŠĖ D. M. ŠOLOMSKAS

KAINA 20 CENTŲ

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

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 j 6.skyrius ir 21 straipsnelį. Apima: per
eita karų, kas prie jo privedė, dapartinį prisirengimą impe
rialistų karan pries Sovietų Sąjungą ir jų pačių tarpe už 
rinkas. Ką reiškia bedarbe ir ar bus jai galas. Prie ko 
veda Mandžūrijos įvykiai. Ką reiškia oportunistai ir jų 
judėjimas su PrGseika priešakyje, žodžiu, brošiūraitč da
bartiniais bėgamais klausimais.' Siųskite užsakymus A.L.D. 
L.D. Centro Komitetui.

D. M. ŠOLOMSKAS
46 Ten Eyck Street Brooklyn, N. Y.

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

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

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

Orgovanyi laušis su Varga

Laisvės ofise galite gauti tikietus vertės
$2.10 TIK Ųž 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«

DARBAN IŠBAIGTI PLATINTI
DARBININKU

'J

KALENDORIŲ
DAR TURIME 750 EGZEMPLIORIŲ

Jei jis liktų neišplatintas, tai 750 darbi- 
7 ninku būtų nuskriausti aplietos atžvilgiu 

ir “Laisve” turėtų didelį materialį nuostolį.

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

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

Puiki nuolaida platintojams. Visi litera
tūros agentai, visi platintojai, kurie pir- 

' muosius užsakymus išbaigėte, prašome greit 
užsisakyti daugiau.

Užsakymus siųskite šiuo antrašu:

LAISVĖS ADMINISTRACIJA
46 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y.
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Rezoliucija Rėmimui Sukniasiuviu Streiko

Mes, šioj konferencijoj susi- i 
rinkę delegatai, sušaukti Suk- 
niasilvių Streiko Suvien. Fron
to Komiteto, nuoširdžiai re

trūksta, tai- jis ir pats pasiro- 
‘ ' ■ i “klikų.” Jefgli

klauso; lokalinius susirinkimus į A.L.

Yra žmonių, sergančių ma-fi 
nija apie save, kad jiems vi- do kai kada 
sur šekasi; Visi juos remia; Vi- 54 kriaučių skyrius perkelia 
si jų persergėjimų f“’ 
brieš visus jie “visuomet atsi
laiko.” Tokie žmonės yra 
protiniai ligoniai. Tokie ti
pai, jeigu patampa šiokių ar 
tokių organizacijų vadukai,

P. Kliubą, tai, anot Jankaus
ko, jau atsiskiria nuo New 
Yorko Joint Boardo. Juk tai 
nesąmonė.

Tik paklausykit, kokie grau-

“O dabar pasirodė, kaip tik 
i. Jie šiandien veda

tai su jais dar blogiau būna, dūs Jankausko verksmai: 
Jie tada tiesiog ima kvailioti. “i
Jiems tada rodosi, kad visas atbulai. Jie šiandien 
svietas juos seka; jie “kytriau- propagandą atsirubežiuoti nuo 
si” tada atrodo (žinoma, tik j kitų tautų darbininkų, siekia 
patys sau) ir duoda visiems • ištraukti lietuvių 54-tą lokalą 
receptus, girdamiesi, kad ma
sės visur jų klauso. O kurie 

į jų neseka, tai, jų akimis žiū- 
i rin, — neišmanėliai.

6. Kad mes panaudosime vi-■ Tokia manijos liga sergan- 
sus būdus, idant j 
didžiausią galimą finansinę ir i E. Butkus, < 
moralę paramą šiam .streikui. I laipsnį, manijos pasiekęs, tai

7. Kad mes šiuomi išrenkamų; A. Jankauskas. Jis graibosi, 
. Veikimo Komitetą, susidedantį I kaip girtas už tvoros, “moki

na” visus. Bet taę jo “mo
kinimas” toks aviniškas, kad 
bi kas jo pereitą “Darbo” nu
merį pasiskaitęs pasakys:

Į “Tam žmogui vieno šulo trūks- 
I ta.”

Vienas jo straipsnis, tilpęs 
. “Darbe,” ^prieštarauja kitam. 
■ Vienur jis bara 54-to Amalga- 
J meitų skyriaus atstovus, kad 
I tie neigiančius Joint Boardą 
I raportus išduoda. Kitur gi jis 
; pats aprašo, kad viskas su- 
I griuvę, viskas suirę unijos 
i New Yorko Joint Boarde. Ta
tai jau buvo vakarykščioj 
“Laisvėj” faktais su jo straips
nių ištraukomis priparodyta. .

Toliau, tas žmogynas ko-1 
lioja susiriesdamas Bimbą ir 
lygiečius, kad pereitam susi- 

; rinkime kriaučių lokalas nusi-

Priimta Masinių Organizacijų , nal Ladies Garment Workers 
Konferencijoj delei Suknia- ‘ Unijos, ir pagelbėsime tam ko
štuvių Bendro Fronto Strei- ! mitetui atvesti juos į Suknia- 
ko Rėmimo, Vasario 20 d., ! siuviti Suvienyto .Fronto Strei- 
1932 m., Streiko Čentre, 559 ką. 
Sixth Ave., New Yorke. - tz ja. Kad mes patikrinsime mu

sų atstovaujamose organizaci
jose esamus sukniasiuvius ir

į sukniasiuves ir panaudosime vi
są savo spaudimą,, taip kad jie 

, . ' . . ... . I stotų išvien su Sukniasiuviu
imame dabartinį sukmasiutių ' Bencjro Fronto Streiko Komite-1 
streiką prieš uždarbių kapo
jimus, prieš ilgas darbo valan
das, prieš bedarbę, badą, už 
40 valandų darbo savaitę, už 
algų pakėlimą, už teisę darbo, 
prješ skriaudimą negrų ir jau
nuolių darbininkų, prieš kom- 
paničną unijizmą, prieš ind- 
žionkšinus, prieš terorą iš fa
brikantų pusės ir prieš feike- 
riškus streikus t 
Schlesingerio šaukiamus), ir i miteto. 
sveikiname sukniasiuvius už 1 ____
jų puikia kovingumo dvasią, i 

a.............. ‘'"Minite,
Šiame streike sukniasiuviai I .1

įrodė milžinišką spėką Suvie- nCpaillirSKls. 
nyto Darbininkų Fronto ir vi
siškai atmetė ir numaskavo 
prigavikiŠkus streikus, sutartis ; 
delei uždarbių kapojimo, da
romas Schlesingerių, Hilląui- 
tų, Kaufmanų, Zaritskių, Zi- , 
mmermanų, geltonosios socia
listų partijos ir Amerikos Dar- j 
bo'Federacijos biurokratų; šis Į 
sukniasiuviu streikas taipgi at-1 
metė ir numaskavo
propagandą bosų, tvirtinančių.jįo';;’ 8“d? dalyvaus ...nn.ua.,, rt------ 1, i-----x. . ». . tarė vienbalsiai perkelti

iu saliu moterų darbiniu-1 . . .... 1 . .* •- i nAamnia a 11 ai vi Iri m i ic« i A

iš Joint Boardo, užsidaryt lie
tuviškam kliube ir kelti “re
voliuciją.”

<• Kodėl jis taip verkia? Na
gi, todėl, kad kriauciams ne

sumobilizuot j čiais šiandie yra L. Pruseika, nustatys Hillm. namo prižiurė- 
o jau augščiausią tojas, ką jie gali kalbėt ir ką 

2* -n/r \ 11 A 1 1 • • V.ne.

Ir kas norės užkarti 54-tam *susirinkimus laikys, jie visuo
met mokes susisiekti su kitų 
tautų darbininkais ir mokės 

.kovoti prieš Amalgameitų Uni
jos pardavikiŠkus vadus.

, Tokio Jankausko ir Hillma- 
no yra tendenciją ( Amalga
meitų Unijoje tautiškai skirs
tyti unijos narius į skyrius, pa
gal tą biurokratų liniją. Pa
vyzdžiui, paimsime iš to paties 
A. Jankausko padaryto pareiš
kimo “Darbo” num. 2 šių mė
tį. kur iis sako:

“Reorganizavimo darbas 
jau pradėtas.. Kaip jis (bus 
pasekmingas, tai ateitis paro
dys, šiuo sykiu galime pra
nešti tik tiek, kajd trade-mana- 
cįžerių ofisai .panaikinti, mą- 
nadžeriaį, kurią buvo septyni, 
nuo specifiškų pareigų paliuo- 
slioti ir visi reikaįąi įeina į 
generalio mąnad.žeriaus juris
dikciją ; taipgi paliuosuota visa 
eilė biznio agentų ir duoklių 
klerkų, jų skaičiuje paliuosuo- 
tas ir lietuvių duoklių klerkas, 
brolis S. Masiulis. Biznio agen
tas K. Jankaitis pasilieka nu
skirtas tvarkyti lietuvių dis- 
trikte abelrius organizacijos 
reikalus, iki sekančių visuoti-1 
nu rinkimų. Nuo senaį. įsigy-; 
venusios tradicijos ir geogra- ] 
finės organizacijos ribos pasi-; 
naikina. Kad pašalinti vieno j 

^jai distrikto kompeticiją su kitu, ; 
kad sulaikyti kainų kritimą,1 
reikėjo griežtos operacijos, su-: 
siaurinant biznio agentų galią,' 
o trade-manadžrių vietas visai

bą užsimoja atlikti pati Amal-
g’ameitų Unijos valdyba su sa- skyriui darbdavių ir Hillmano ; 
vo gizeliu Jankausku. Nors absoliuti ponavojimą ant mū- - 
Jankauskas ir žioplas, bet jis Į sų lokalo, — lygiečiai skelbs C 
tiek permato, todėl savo ardy-! kovą, ir ne tautiškame aruode, į 
mo darbą jau išanksto sten-1 bet bendrai su pavergtais ki- * 
giasi primesti J. Buivydui, A. I tų tautų darbininkais: žydais," 
Rimbai ir Lygai. Tai demago-1 italais ir rusais. "Kas to ne- 
go žaidimas! 'supranta, tas greitoj ateityj-/

Per paskutinius kelis metus' galės persitikrinti.
^4-tas lokalas išsilaikė ciely- ’ Mykolas Puzinas.
beje, ir dar gerame stovyje j----------- -------- ------------------ *
turi virš tūkstančio narių. Bet 
ėjimas per narių galvas tik 
prie jų pusdolerių gero neža
da. Kas del Lygos, tai jos 
pozicija yra lokalą palai
kyti su pilnomis jo teisėmis.

absoliuti ponavojimą ant mū

Bell Phono. Poplar 7545

I$ftjVIS GRABORIUS

GRABUKH >S-UNDERTAKE*
1 tbaliawuoja tr laidoja ouatirualo* tot 
t'liokfų kopinių. Norintieji tr«r«»nlo P«- 
itmuvlno ir už ten* kalną puliBdlMP 
valandoje laukite* pa* n* ari e P«» >*cna 
galite <r»nt| loto* ant riabklŲ kepintų kn» 
corlaualoie «letxi»a Ir už kalną _

Mat, dabar Amalgameitų 
Unijos name nepasakysi, kad 
Amalgameitų vadai kriaučius 
įvedė į pelkes. Nes tuomet 
Greenbergis ateina ir liepia 
skirstytis. Juk Jankauskas ži
no, kad iš A.’L.P. Kįiubo toks 
Greenbergis gautų 
laukan pro duris, o 
algarheitų name 
rilis, pasakė, 
kriaučiai.

Bet iš tiesų, 
“nelabi” žmonės 
klauso Jankausko raudos, ku
ri reiškia: “Kriaučiai, susimy
lėkite ant Jankausko, pasili
kite Arion PI. . 
svetainėje.“

Toliau Jankauskas sako:
“Dabar kelia tik mitingus, 

o vėliau kels ir ofisą. Tai to
kie bimbines ardynlo lygos 
planai. Ta lyga gyvuoja, vei
kia ir planuoja ne ką kitą, 
kaip tik kuo daugiausia įneš
ti lietuvių . siuvėjų tarpan sui
rutes ir demoralizacijos; jiems į 

u.o v»ci vvrtiv. xxcup iv- j labiausiai rupi skaldyti dar
iu . .. .v . _ . r i amao moka Hillmano svetai- j bininkų spėkas.”bus atkreipti pries impenalis-1 , .. . . . .. Vi ,. . . , . n i nes<kooperacijai uz susirinki-1 Jau, s;
; nuo aio pav jų. c s .g , moįgs a.L.P. Kliu-i tėj: “Kam klius kam neklius, | Huosuotas nuo duoklių rinki-

, . j u- • i - i. r i . i bui. Bet Jankauskui jau km- bet striukiui, tai klius. Taip I kaip darbininkes moterys, ku-:, , K r •• • - i i > . • a L- > • tz • I. ii- 4.-1 • 1 kos dreba. Ir jis, prisidengęs dabar ir A. Bimbai. Kriaučiųrių vyrus, brolius, tėvus bei > , , v. ,J - | - ■ ■ 1
vaikus kapitalistai stato į sker-įs a,?Zv 1 z,u\. . v. ’ _ . , : , .~v -
dykla ? Tos Moterų Dienos , . Kukonle , «‘ai’dle1'. a‘a»?a i Pel'keltl l A.L;P- Khub° na’ tas.

■ masiniai išstojimai, supranta- ’ baisl bedarbe’ zmon.es ‘^.r-, mą savo susmnk.mus -_Ą., 
ma, bus demonstracijomis ir' ba ,r dvasioje nupuolę, tai v.-, Bimba katas. Jankauskas Bal- |H

■irt Sovietu Saiunvos amrvni- sokiems aviantunstams yra ge- timoreje kriaučių lokalų pra- , u.( Sovietų Sąjungos apgyni drumsti mūsų gyveni-! gere, — A. Bimba kalias. Kad
ma, pries kuria imperialistai . ... _ - , i V.dabar svarbiausiai .galanda!“?. knfu|C’?!. Ik5!ba®...a‘8,^l .nuo

I kardus ir džiovina paraką.

iš septynių narių, 
veikti,

kuris turi 
kaipo artimas sandarbi- 

(kaip kad į ninkaš Streiko Centralinio Ko-

lytoj, ketvirtadienio va k a- j 
re, įvairių tautų moterys dar- : 
bininkės turės konferenciją, 
po num. (JI Graham Ave., 
Brooklyne; pradžia 8 vai. va- 

; kare. Tai bus prisirengimas 
. -. I prie Tarptautinės Darbinin- 

l" kių Moterų Dienos apvaikščio- 
vaiomąijjmo. Q ^arne apVaikščiojime, 

> miliohai !kad darbininkai negali kovoti' g/Z ” ša’iiu“"raoįĮ^ darbinin! Itar? .vienbalsiai perkelti mė- 
už salvių nacrerinima laike i • • • ” • • •. .įnešimus susirinkimus į Amen-1kr zio klU’ taipg‘ 3U J°m,S ‘f Valka!! kos Lietuvių Piliečiu Kliuba.!

Per šia suvienyta kova suk- i"' vy™'i. -Tie de.monstracimal' Juk kas čia tokio." 'kaip lo-i 
. . . : apvaikščiojimai d a u g i ausiai ( h

niasiuviai sulaužė tvotas, ku-i atkreipti prieš imperialis-; ? a? 1 ... v ;
nas buvo užtverę bosai ir jų ; ,inio ka,.o'nax!oiu. o kas iri! nes“•kooperacyai uzsusinnki-1 
agentai, norintieji suskaidyt' 
darbininkų eiles; ir šiandieną ' 
judėjimas už vienybę tarp 
sukniasiuviu apima tūkstan
čius darbininkų ir jau gali 
atžymėt stambius laimėjimus, 
kurie tapo padaryti apie šimte 
dirbtuvių, su pridėjimu algų, 
su patrumpintu darbo laiku 
iki 40 valandų į savaitę ir su 
kitomis pagerintomis sąlygo
mis. 4

Mes, delegatai, susirinkę į' . J . .. . , ,
šią konferenciją, suprantame, i riŲ organizacijų privalo da y-

jis 
ir

pasiųsti 
savo Am.- 
— cieso- 
“šarap,”

tie kriaučiai
— ima ir ne-

Amalgameitų i panaikinti.
Atrodo, Čia padaryta “bai- 

si revoliucija,” bet dalykas ' 
visai kitokis. Trade-manadže- 

(riai dpanaikinti,” bet padėti 
į biznio agentų vietas. Atleis
ti tik nekurie, kurie neturėjo, 
taip sąkant, “puli’, tai yra ge
ro politiniai vardo pas Hillma- < 

■ no biurokratus.
Gene raliam Amalgameitų

I Unijos cfise, K. Jankaitis jau ■> 
--- i “paskirtas,” o ne mūsų loka- į 

akau, it toj pasakai- Į išrinktas. S. Masiulis pa- p 1 ■ “ ; -- * - .....  *- • “ I
; . V -

, , mo. Kodėl taip ?
Ir jis, prisidengęs ! dabar ir A. Bimbai. Kriaučių juk K. Jank'aitis yra mū- 

susirinkimas vienbalsiai nuta-1 sų išrinktas,'o ne keno paskir-1 
. Kam Jankauskas mėluo- r 

apgaudinėja? Bet to- !
ar jau duoklių nerinks i 

3 Rinks.
Betekąs? Nagi Hillmanas no- . 
ri mums įbrukti “čekoff” sis-!

O sulig tos sistemos

au, 
unijai mūsų d įstrik te ?

patar-

ir už
kainą,'

Norintieji pe- . 
riaveio 

narinio 
žemą

nuliūdimo va- 
landoje kauki- 
tfe pas: -

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

SOUTH BOSTON, MASS 
Residencija: 13 West 3rd Streei 

Tel.: So. Boston 0304-W

1023 M t. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

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

Subatos vakare 75 centai
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—35c__
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati
darę naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipčrimui veltui! 
MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTARN1NKAIS, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga
rantuotu patarnavimu.

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

KELRODIS: B. M. T. eleveiteriu; išlipt art t- Flushing Ave. stoties;
B. M. T. subway—išlipt ant Montrose Ave. stoties; visais 

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

Lietuvės darbininkės iš Jyai- kurjaj priklauso

kad sukniasiuviu vedama ko- vau^ t°J konferencijoj, rytojh *• NI r. «« -* «* I r n n I r 11 i I
va yra ne vien kova už page-' 
rinimą darbininkams sąlygų 
tiktai šioj pramonėj; mes su
prantame, kad ši kova gyvai 
atsilieps ir į sąlygas darbinin
kų kitose pramonėse, ir 
jinai bus smūgis klasinio 
darbininkavimo politikai 
bosais), smūgis uždarbių 
pojimams ir Amerikos Dar- < 
bo Federacijos biurokratijai, 
kuri iki paskučiausio laipsnio ■ 
sublogino sąlygas tūkstančiam 
darbininkų.

Mes todėl pasižadame dėti di-' 
džiausiąs pastangas, kad sumo-i 
bilizuoti narius mūsų atstovam i 
jamų organizacijų, taip kad jie i 
finansiniai ir dvasiniai pagelbė-' 
tų sukniasiuviams kovoti ir tuo j 
būdu prisidėtų prie pergalės 
laimėjimo. O kad šį prižadą I 
ištesėti, mes priimame šitokią: 
veikimo programą:

1. Kad mes tuojaus išduosi-1 
me raportą savo

kad i 
san- 
(su 
k a- i

l Mes esame dalis tarptautinės i Amalgameitų Joint Boardo,— temą.
l kaltas. Kibą A. paįs darbdavys nuo darbinin- 

tautų Bimba, anot to dzūko, 
italai, velnio macę!

■ Amalgameitų o r g a n izacijos, A. Bimba kaltas.

vakare. Nesmagu juk paskui' 
būna, kad kitų tautų darbinin-1 u 
kČĮs ir darbininkai, o taipgi ir I sį^;xv; 
klasiniai pažangūs draugai 
lietuviai, išmetinėja, kad ot j 
lietuvės nieko nenori žinot ir 
neatlieka savo pareigų delei 
darbininkų klasės.

Darbininke.

visų 
darbininkai — žydai, 
lietuviai, rusai ir 1.1.; tarptau- i 
tiniai susijungę ir bendrai veik 
darni, mes įstengėme šį tą at
siekti ir ligšiol žmoniškiau gy-

dar griežčiau Jan- 
gąsdina kriaučius.

jeigu Limbinių ele-

Toliau 
kauskas 
Jis sako:

“Taigi,
mentų užmačios ras atbalsio 
mūsų tarpe, tai del to dau-

kų algų atskaito unijines duo
kles ir perduoda unijos val
dytojams. Taigi bosas virsta ! 
unijos agentu delei išrinkimo j 
duoklių iš narių — darbiniu- J 
kų. /Todėl tai S. Masiulis ne
reikalingas. K o n t r a ktoriai 
rinks unijai duokles. Vadi
nąs, viskas “po parėdku” eis 
mūsų Amalgameitų Unijoje. I' 
Algas muš darbdaviai, duok-

JUOZAS KAVALIAUSKAS !
Laisniuotas Graborius j

Kokis tai kiltadvasis! Be-
į darbe, žmonės ųusiminę. Bet ginusiai nukentės ? lietuviškos 
i kodėl jie nusiminę? Juk jie šapos, kurios dirba žydų fa- 
’ organizuoti ir dar į Amalga- brikantų darbus, o kartu nu-
! meitų uniją? Jankauskas čia kentės ir visi mūsų skyriaus i les'rinks darbdaviai; o jūs, lie
Į tyli; jis nieko nesako, o ko- nariai, 
del ? Nagi, todėl, kad ku
rie kiek dirba, tiems algų nu-

, mušimas ant numušimo. Uni- iją, o jau netoli apačios Jan-|kams. 
trizmas gyvuoja.; kauskas pasako,

I Ot del ko kriaučiai nusiminę; 
! turi organizaciją, bet jinai f ak- 

Rytoj, ketvirtadienio vaka-! visį,r Palaiko „drabužių 
re, atsidaro didysis bazaras l ^hrikantų pusę; unijos narni 
Tarptautinio Darbininkų Apsi-!tlk t,ur> mokStl. duokles, asses- 
gynimo; ir pirmas bazaro va- mentas’ ° Pnes darbdavius a - j 

, karas bus lietuvių vakaras,: sttpirti negauna unijos pagel- 
kur dainuos Aido Choras ir jo 
Merginų Sekstetas.

Bazaras T. D. Apsigyn 
Atsidaro Ketvirtadienį-

; tuviai kriaučiai tylėkit ir ne- i 
Viršuj pats kalbėjo apie | kalbėkite apie atsišpyrimą to- 

tarptautišką Amalgąmęitų Un- j kiems Hill'manams, Jankaus- 
. Jeigu jūs pamėginsite 

j “atsišiepti,” tai žydų drabužių 
fabrikantai neduos jums dar-i 
bo, kaip kad grūmoja pats 
Jankauskas savo unijinėj ga- 
zietoj. O dabar, mat, jūs jo 
gaunate, dirbate, gerus laikus 
turite. . . Neklausykite J. Bui
vydo nei Bimbos, bet Jankaus
ko; tik Jankauskas jus, it 
Maižiešius, išves iš tos neva- 

Bet pamiršta fliugeris .Jan-1 iįos j ^k būkite kantrūs, kad 
kauskas, kad išnaudoja ,dra-j jį. duonos kąsnio ant stalo ne-Į

dirba žydų 
fabrikantų darbą.” Vadinas, 
supraskite, kad unija ir jos 
vadovybė ęusikalbės su žydais 
fabrikantais prieš “gojus” lie
tuvius.’ Tą Jankauskas pasa
ko per žioplumą, kad Amalga
meitų Unija rymo ant tautiš- 

Į bos. Tas ir priverčia narius kūmo, o ne ant klasių kovos 
i nusiminti, nuliūsti. ■ principo.
i Toliau tas p. Jankauskas rė -. ’ 

Lietuvių darbininkų organbižia: 'k__ _ ____
atstovauja-į zacijos turės bazare ir savo;’ “Bet, ąnt nelaimės, pas mun bužių fablikantai lygiai žy- i turėsite, 

is darbininkus ir lietuvius.!
Taip pat išduoda unijos prezi- ■ 
dentas Hillmanas žydų darbi-Į 
ninku reikalus, lygiai, kaip ir j 
lietuviu, italų ir rusų- darbihin-' 
kų. Nepaąitenkinitnas unijos j 
vadų biurokratizmų aūga ne i

# 1 V j ---- ’7 T’--------- ---------------- ~7 A ”

moms organizacijoms ir atsi- atskirą būdelę su įvairiais nau-. atsirado piktos valios žmonių. ' du 
o n n Lci i tn * iriti o * -• .-s «•* * - J.____ f J _ J _ 21 j. < i • i • i i * • < • 1 . mšauksime į tas organizacijas, Į dingais ir gražiais daiktais. ' kurie begailestingai tą vienyb'o
kad jos nusitartų paaukoti tam • Bazaras tęsis iki vasario 28 i ardo. Jie pradėjo ir skleidžia
tikrą pinigų sumą į sukniasiu-: d. Bazaro vieta yra New Star : niekdarišką propagandą, kad

I Casino svetainė, Park Ave. ir; lietuvių 54 skyrius atsiskirtų
—Privažiavimas , nuo New Yorko Bendrosios 
mi-1 parankus Lexington Ave. po- Tarybos, kulią sudaro visų 

tingus, kad tuo būdu pasklei- ■ žeminiu gelžkeliu arba 3-čios i tautu skyriai ir bendrai vei-. vien pas lietuvius, bet ir. pas 
sti ir išaiškinti klausimus, ku-i Avė. eleveiteriu. kia.” I žydus, kur Jis ypatirig'ai dide-

Jeigu žmoguj ko ' galv'dj lis. Ir nepaisant, kur lietuviai 
- - - — "'?i:.iUiNe,

vių streiko fondą.
2. Rengti pramogas, masinius : East 107th St. 

mitingus ir diskusinius ]
Privažiavimas ; nuo New

sti ir išaiškinti klausimus, ku- i Avė. eleveiteriu. 
rie yra paliečiami dabartinėj 
kovoj, ir mobilizuot mūsų at-' 
stovaujamų organizacijų darbi-i 
ninkus delei streiko veiklaus rė- ;
mimo.

3. Kad mes atsišauksime į sa-' 
vo narius, idant Huosnoriai ap- j 
siimtų j Generalį Organizacinį Į 
Komitetą ir į , , , . ,
Streiko Suvienytą Frontą ir da-' vakaras bazare tai bus lietu 
lyvautų įvairiose i

šis bazaras yra rengiamas 
naudai politinių kalinių ir strei 

I kuojančių Kentucky mainierių 
i ir Nbw Yorko sukpiasiuvių.

Lietuviai darbininkai, nusi
statykite vakarais būti baza- 

XX* 're’ 0 ne kur k^ur, ypač gi ne-
ŠukniaskvliLpamirškite’ J0g šio ketverS° 
- 1 ; vakaras bazare tai bus lietu-

......... ................. - plkietų“ de-iy.y darbininkų vakaras su pųi- 
monstracijose, rengiamose Suk-; k’°^*.s ^b2r° Y
niąsiuvių Streiko Suvienyto 
Fronto Komiteto.

4. Kad mes padėsime Suknia- 
siuvių Streiko Bendro Fronto 
Komitetui Skleisti idėją vieny-! kiai, prakalbos, įvairių tautų 
bės tarp tų darbininkų, kurie1 darbininkiškų chorų 
dar tebėra nariais Internatio-1 artistiška mnzikn ir

I Merginų Seksteto, taipgi su vi- 
i šokiais kitais programos mar
gumynais.

Bazare kas vakaras bus šo-

dainos,

vienintele Amerikoje lietuvių
UTOMOBILIU TECHNIKOS MOKYKU

Avenue NEW YORK CITY 
TriimiJu laiku Ismokihaihe 
viską, kas link AUTOMO
BILIŲ MECHANIZMO 
Praktika ant virtos. 

» a' <’’ i < v ’ I i * . .

cloktpką ir magnctiziną, iiv vhžiavįnu) 
ir vakarais lietuviu ir! 'kaDRise. 

, . _ - . ____f JWos' padedame
l.iekvienntn prie pirkimo karo. UžeiroSymas j mokyklą lilėk'vįeni) dieni) nuo !) ryto 
iki 9-tai valandai vakaro. Nedėliojo nuo 10 ryto iRi ,2 ‘vfaį.; l>o ,pietį).

: cosmopolitan Auto ScHwt ,; .. ■
325 E. 14th STREET., Near Is).. Av.ęhue NEW YORK Čn'Y 

Telephone, AlgohqUin 4-4049 .

Near 1st325

ISaldymas, sutaj»ymn», sustafyinhs, suprast 
ir plano automobilio j mokinama dienomis .. ----------- -------- ...
Mokytojais yra žymfts ekspertai— L. TTL’HNiAVIčlL>. B. J. VAI1 
Leidinio (License) ir Diplomą Rvarantuojamė tiž mažą užtppfcęsij.... (.a«v..«>Uv
• . —... ....... i---------- UžeiroSymas į mokyklą kiekvieną dieni) nuo Ii ryto

Ka tuom taikosi atsiekti Ge-: ' I
neralis Amalgameitų Unijos | 
centras? Nagi, vieną iš dvie
jų, ar batu priminti 54-tą sky
rių, ar čia padaryti antrą Bal
timore. O kad jie Baltimorė- 
je bandė Amalgameitus kriau
čius batu priminti, 18 šimtų 
lietuviškų kriaučių spjovė ant 
tos unijos ir šiandie liekasi 
neorganizuoti. Ar ne prie to i 
vėda pp. Hillmanai su Jau- Į 
kauskais ir Brooklyne? Tiki 
darbininkai ne'turi pasiduoti jų ' 
provokacijoihs, o stengtis vi-1 
somis išgalėmis pasilikti uni- j 
joj ir vėsti klasinę kovą jos i 
eilėse prieš biurokratus, ir iš-! 
naudotojus. .

. Brooklyn© kriaučių istorija, 
4pa.sių kovoje /graži. Nepai- 

! saiįt kdlčiii į'^ifiltnpp.iiį žmonės, 
•Įntepaį^'ny, kaiS .-priešal^je or- 
. g-a n i žarijos .buvo, bet organi-i 
. .įatyvįai. lietuviai darbininkai 

puikjįąį laikėsi. Jeigu juos nie- j 
kas niekada iki šiol negalėjo 
sdk'rikdyti, tai dabąį tą dar-

•'■'JwwwA/ -

Pennsylvania ir New Jer 
sey valstijose

Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus atatinka- 
qiiausias ir už prieinamą 
ka’ną. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

LiĖTUVišKA-AMERIKONIšKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Tapkite šoferiu ar mechaniku. Ii 
mokite šio amato seniausioj . ir ge- . 
riausio.i įtaisytoj mokykloj. Vienati* 
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 sistemai 
elektros pritaisymo pri/ ftutomobi- 

pilną .mechanikos kursą mokestis labailiaus. Ekspertai instruktoriai.
prieinama, patvarkyta lengvu išmokėjimu. , į

Pilnas važinėjimo kursas, jimant ir smulkius pataisymus, 125.00. Spe
cialus važinėjimo kursas-$10.00. Laisnius gvarantuojame.

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

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

A. LUTVINAS >
Užtaiko LINKSMIAUSIA UŽEIGĄ ELIZABETHS

įvairių karštų gSri- 
m'ii ypač K ų ° n; e. t. 
užeisi sušalęs, praus! 
šilumos į v a 1 i a s, 

i taipgi ir gardžių už- 
■ kandžių.
i Turi didelę syplai
i nę, t i n k amą ba- .. 
liams, teatram a, vė- 
sfuvSms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik, 8 blokai nuo 
Staen Island AFpt- 
ry.

LUTVINAS
69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, 

j. .... Tel. Trinity 1-8729

L u t ▼ in’s Hali yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizahetho, bet 
ir kitų miesto lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip n.at laisniuo.tas 
Real Estate—pirki
mui ir pardavirhui 
namų ir žemių, 
taipgi įvairių biz
nių. Mflsų patarna
vimas prielankus.

ELIZABETH, N, J

nn.ua
zmon.es


VIETINES ŽINIOS
f

! —

INC..

ir

Darbo linijų

156

Telephone, Evergreen 6-5310 1

J. GARŠVA
Graborius

džiuginančią žinią, ’kad .Tapo-1 demonstracija prieš imperia-

Sovietų

BROOKLYN, N. Y.

o

DEKAVOJU pacientams
o

Komisija.

ne

WWW WWW
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kaitė, F. Pakalniškis; smuiku 
grieš Antanas Balčiūnas, pia-

MASINIAI VAŽIUOKITE J 
DEMONSTRACINJ MITINGĄ

ir abel- 
skaitlin-

X
X

NOTARY 
PUBLIC

ii 
iki 
iki

X 
X 
X

TEL. STAGG 
2-5043

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

=|
L1

tJ
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

s

o"

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE

tkais tūkstančių darbininkų.
K. Martuoto j as.

Delegate nuo L.D.S.A. , 
1-mos Kuopos.

LAIK-
NAU-

MADOS

JONO ARBA 
PETRO

Kainos po 
10c ir l?ie

knygų; prisirengimas

riijos darbininkai su komunis- listinį karą ir prieš socialistų nu skambins Milda Balčiūnai- 
tais priešakyje daro didelius ' streiklaužišką geltonlapį “For- te; o šokiams grieš orkestrą 
žygius ir patraukia į savo pusę warda,” kaipo imperialistų net iš Klaipėdos. Bus proga

nebeužima. Tas

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

MEDICIN. DAKTARAS

S. A CERNOV £į“
223 2nd Ave. & 14th St.

Room 15, New York
Gydau įvairias ligas:

Staigias ir chroniškas; Odos 
ir kraujo; vyrus ir moteris... 
Padarau išegzanrinavimą krau
jo ir šlapumo. Esu specialis
tas chirurgas: ausų, gerkles, 
nosies ir žinovas akių.

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

Sekmadieniais, nuo 
12 iki 3 valandai po pietų 

Tel.: Tompkins Square 6-7697

MEDICINOS DAKTARAS
B. BAGDASAROV

. 200 Second Avė.
Tarpe 12 ir 13 gatvių

GYDAU: KRAUJO IR LYTINIŲ 
ORGANŲ LIGAS

Valandos, paprastamos dienomis nao 
ryto iki 1 po pietų. Vakarais nue 5 
8 vai. Sekmadieniais, nuo 11 ryto 
2 vai. po pietų.

Telef. ALGANQUIN 4-8294

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia

listas išgydo įvairias kojų li
gas, 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.

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.

Unija. Sąj. Kovai SUSIRINKIMAI
“LAISVĖS” BOARD DIREKTORIŲ 

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

vai. vakare, “Laisves” name bus 
“Laisvės” Board Direktorių susirin- i 
kimas. Vjsi naujai, metiniame šeri- ' 
ninku suvažiavime, išrinkti direkto- j 
riai turite a'silankyti. Pageidaujama, 
kad ir pereitais metais buvusieji di
rektoriai atsilankytų. Būkite visi ir 
būkite laiku. -

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS

. UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

KRAUJO SPECIALISTAS
Gy’dAti ūmia# ir chronižkas Tyrų ir 

moterų liftas kraujo ir odos. 
Padarau {Styrimą kraujo ir Šlapumo.

DR. MEER
W. 44th St., Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo]

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

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

1

I ar bi ką. i 
nokite, kad

i sipirksite.

| įvairūs 
a
| RODŽIAI a
I JAUSTOS■
•UŽ PRIEINAMA
1 KAINĄ
a | laipgi taisau ■ visokius laikrod-• 
fžius ir kitus papuošalų daiktus. į 
1 Taigi kreipkitės pas mane, o aš j 
| stengsiuosi pilnai patenkinti. ■ 
į Williamsburgiečiams, kuriems | 
į peftoli pas mane atvežti pataisy- | 
I mui laikrodžius ar kitus auksinius ? 
i daiktus, palikite “Laisvės” ofise. į 
■ Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs | 
I atvešiu i “Laisvę.” Jūs užsimo- , 
į kėsito “Laisvėje.”

VIKTORAS JANUŠKA
127-17 Liberty Avė

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

Tai 
lietuvių 

ISDIRBYSTRS 
Petras Naujokas . TSavininkas CIGARAI

MATHEW P. BALLAS 
(BIELAUSKAS) 
G R A BŪRIUS 

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

MŪSŲ, (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' PARVEŽAM IŠ Visų ŠALių, IR IŠ ČIA 
PASIUNČIAM (. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ 
P1RMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINJ, AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI Ix LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETĄ. SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS L MUS. O MES 
KUOGER1AUSIAI PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINĖ ATDARA DIENA^ IR NAKTL MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

JONAS STOKES
Fotografas

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams. kad perkėliau savo studiją 

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

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

J. Weiss.
(45-56)

NEW YORK CITY
Vasario 25 d., ketvirtadieni bus 

A.L.D.L.D. 23-čios kp. susirinkimas 
pas d. P. Olek, 1517 Charlotte St., 
Bronx. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Iš downtown važiuojant, reikia pa
imti Laxington Ave. subway trau
kinį su ušrašu Plast 180th St., arba 
White Plains Rd. ir išlipti ant Free-, 
man St.

Valdyba.
(46-48)

L • i ■ raP°r^ tarptautinio darbi- susirašinėti, 
?U i ninku veikimo; įvairūs pareiš-

dali-1

PARDAVIMAI
EKSTRA PIGIAI parsiduoda ’’groser- 

nė ir bučemė. Turiu būtinai par
duoti šį mėnesį. Todėl atiduosiu už 
labai žemą, kainą. Biznio vieta ge
ra, apgyventa rusais ir lietuviais. 
Biznis eina gerai. Taip pat galite 
į partnerius. Del platesnių žinių, 
kreipkitės šiuo antrašu: 14-02 Cross 
Island Blvd., kampas 14th Ave., 
Whitestone, L. L, N. Y.

Tel. Independent 3-7494
(46-47)

. JONAS STOKES
512 Blurion SI., kampus Broadway 

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

Puslapis šeštas ;' Trečiadienis, Vas. 24, 1932

O

DAR TRUPUTĮ IŠ SUKNIASIUVIŲ STREIKO 
SUVIENYTO FRONTO KONFERENCIJOS

Šiandie Vakare Išgirskite Prakalbą Marės 
Mooney, Motinos Garsio Politinio Kalinio!

į Laikrodžiai, Deimantei ir- 
; Auksiniai Dalykai Į
? Dovanom ar patys sau norėda- I
■ mi pirkti laikrodžius, daimantus | 
I ar bi ką iš auksinių daiktų ži- ■ 

pas mane ]

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

lerių grynais pinigais, ir buvo\ 
dar daugiau tižtikrinimų past- Į 
žadėjimų, sulig kurių duos tam 
tikras sumas pinigų įvairios or
ganizacijos.

Bet mes, lietuviai darb., la
bai dažnai tik pasigiriame, kad 
mes turime dideles revoliucines 
organizacijas. Tankiausia ta
tai ir lieka tuščiu pasigyrimu. 
O kad taip yra, tai ir ši suk
niasiuvių Bendro Fronto Kon
ferencija patvirtino, nes nuo 
Didžiojo New Yorko ir apielin- 
kės lietuviškų organizacijų čia 
tebuvo tik trejetas atstovų; au
kų gi neprisiųsta nei cento. 
O kas didžiausią gėdą daro 
Brooklyno lietuviams darbinin
kams, tai kad čia yra lietuvių 
Amalgameitų kriaučių 54-tas 
skyrius ir taipgi vadinasi ( ko
vingu lokalu, bet šioje konfe
rencijoje jų nebuvo nei matyt 
nei girdėt. Tai didelis apsileidi
mas.

Konferencija priėmė rezoliu
ciją, kurią privalo perskaityti 
kiekvienas darbininkas bei dar
bininkė ir tuomi susipažinti, ko 
reikalauja iš mūsų streikuojan-

Iš konferencijai duotų rapor
tų pasirodė, kad sukniasiuviai 
streikuoja labai energingai, jų 
masiniai pikietavimai drebina 
išnaudotojams kinkas, ir jau 
apie šimto dirbtuvių darbdaviai 
buvo priversti sutikt pakelt al
gas, sutrumpint darbo laiką 
iki 40 valandų savaitei ir kito
kius pagerinimus suteikt darbi
ninkams.

žinoma, kad visų sukniasiu
vių reikalavimus pilnai laimėti, 
tai sukniasiuviai turi būt strei
ko lauke tol, kol paskutinės 
dirbtuvės darbdaviai susitaikys 
su darbininkų reikalavimais. 
Taipgi, kad sukniasiuviai lai
mėtų streiką, tai visų kitų pra
monių darbininkai privalo gel
bėti sukniasiuviams kovos lau
ke, tai yra pikietuoti ir remti 
juos finansais.

Reikia pasakyti, kad šioje 
konferencijoje delegatai buvo 
susirinkę nuo įvairių darbinin
kiškų organizacijų ir įvairių 
darbo unijų, pasiryžę remti 
streikuojančius sukniasiuvius, 
kaip pikieto lauke, taip ir fi
nansiniai.

Streikuojančių sukniasutvių
parėmimui delegatai nuo įvai- ti sukniasiuviai. 
rių organizacijų ir unijų sune
šė aukų netoli penkių šimtų, db-

pigiau nu- I

1

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT
Pabandykite!

SAVININKAI MARČ1UKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

Z. Foster, centralinis sekreto
rius Darbo Unijų Vienybės Ly
gos; Harold Hickerson, ame
rikonas rašytojas, kuris buvo 
įkalintas Kentucky valstijoj 
todėl, kad jis nuvyko ten už
tarti streikuojančius mainie- 
rius. Taip pat kalbės vado- 

____ , vaujanti kovotojai iš Pašto 
vasario I Tarnautojų Unijos, kairiojo 

sparno darbuotojai iš Ameri
kos Darbo Federacijos unijų ir 
kiti.

Šis masinis mitingas bus 
taipgi ir smūgis politikieriams,

Daktarai sakė, kad pavojin
ga būtų sveikatai Mooney mo
tinos, 84 m ų senutės, važiuo- 

ių iš Californijos 
ką kalbėti Coliseum 

mitinge šiandie, ! 
trečiadienio vakare, 
24 d. Bet senelė nepaiso, ir 
ekspersiniu traukiniu atvažiuo 
ja kalbėti tame didžiame mi
tinge, į kurį šaukia Tarptau
tinis Darbininkų Apsigynimas, 
idant paminėti 15 metų su-1 kaip kad majorui Walkeriui, 
kaktuves nuo to laiko, kai ka-1 
pitalistai įkišo į kalėjimo ur
vą josios sūnų Tomą Mooney 
be jokios jo kaičios, o tik to
dėl, kad jis buvo teisingas ko
votojas už darbininkų reika
lus.

Šis mitingas bus galingas de- 
sčtkų tūkstančių darbininkų

ti

socialistams ir kitiems, kurie 
lošia Mooney’o gyvybe, norė
dami atitraukti darbininkus 
nuo tikros masinės kovos ūž 
Mooney paliuosavimą; o juk 
ilgesnis jo laikymas kalėjime 
tai reikštų palengva jo numa
rinimą.

Lietuviai darbininkai, did- 
balsas ir žygis, kad priversti į žiausiais pulkais važiuokite 
tironus kapitalistus tuojaus I šiandie vakare į tą milžinišką 
paliuosuot Tomą Mooney, 1 mitingą ; prisidėkite prie ko- 
Scottsboro negrus jaunuolius, i vejančiųjų už paliuosavimą ge- 
Kentucky mainierių kovotojus riaušių mūsų klasės kareivių, 
ir visus politinius kalinius abel 
nai.

Apart motinos Mooney, šian
die vakare milžiniškoj Coli
seum svetainėje sakys prakal
bas ką tik iš Japonijos atva
žiavęs Sujimori, garsus revo
liucinių japonų rašytojas; W.

politinių kalinių !
(Į Coliseum svetainę pato

giausia yra nuvažiuoti East Si
des Lexington Ave. arba Lex
ington East 180th St. požemi
niu traukiniu. Svetaine ran
dasi palei East 177th gatvės, 
pora blokų nuo stoties.)

Svarbus Susirinkimas 
A.LD.LD. 1-mos Kp.
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Virš 20,000 Darbininky Dalyvavo
Demonstracijoj įdės Imperialisty

Karą, už Soviety Są jungos Apgynimą
Po prakalbai drg. L Amterio, 

Kom. Partijos newyorkinio dis- 
t rikto organizatoriaus, buvo 
priimta rezoliucija i 
didžios minios pritarimo šauks
mu. Tai griežta rezoliucija 
prieš Amerikos imperializmą,

Daugelis A.L.D.L.D. pirmos 
kuopos narių paskutiniais lai
kais buvo kaip ir užmiršę apie 
savo kuopos susirinkimus; vie
ni buvo užsiėmę kitais reika
lais dirbančiųjų ir bedarbių 

i judėjimo; kiti aptingę. Bet 
pirma kuopa taip pat yra svar
bi dalis darbininkų judėjimo 
Brooklyne.-] Jos susirinkimai 
privalo būt lankomi; visi jos 
nariai turi labiau susidomėti, 
ką veikia Jų kuopa.,

Kreipiame narių atydą į 
tai, kad šį vakarą kuopos susi
rinkimas bus ypač svarbus:

Apskritį drg. A. Lideikienei, 
buvusiai II Aspkr. finansų sek
retorei, nors d. Lideikienė Jos 
vietos jau 
padaro tam tikrų keblumų.

A.L.D.L.D. II Apskričio šių 
mėtų Komitetas išsirinko vei
kiantį komitetą iš šių draugų : 
protokolų sekretorė A. Lidei
kienė, 7 Orchard St., Great 
Neck, N. Y.; finansų sekreto-! 
rius J. Ski paris, 285 Avenue' 
A, Bayonne, N. J.; iždininkas j 
G. A. Jamison, Roosevelt Ave.,! 
Livingston, N. J.; organizato-' 
rius A. Gilman, 328 Park Ave., 
Hoboken, N. J.

Draugai, kurie turite rei- Į 
kalo su II Apskričio veikian
čiu komitetu, įsitėmykite jol 
narių antrašus, idant galėtu-1 

reikalui es- |

Viena iš didžiausių, energin
giausių demonstracijų tai buvo 
prieškarinė demonstracija pe
reitą pirmadienį po pietų 
Union Square, New Yorke. 
Aikštėje susirinko bent 20,000 
darbininkų, o skersai gatvės ir
aplinkui demonstraciją tėmijo j už Sovietų Sąjungos apgynimą, 
ir prakalbas (per radio garsia-, už tuojautinį prašalinimą Japo- 
kalbį) girdėjo dar 
darbo žmonių ir bedarbių.

Šią demonstraciją bendrai su
rengė Komunistų Partija, Ex- 
Kareivių Sąjunga, Jaunųjų Ko
munistų Lyga, Darbo Ūnijų 
Vienybės Lyga, Industrinė Jū
rininkų 
už Negrų Teises ir kitos revo
liucinės organizacijos. Visų tų 
organizacijų atstovai sakė pra
kalbas, kurias atidarė drg. M. 
Scherer, sekretorius Sovietų 
Sąjungos Draugų. Jūrininkų 
Unijos veikėjas M. Johansen 
pareiškė, kad jie darbuosis, kad 
nei vienas amunicijos svaras 
nebūtų išsiunčiamas karui prieš 
Chinijos darbininkus ir valstie
čius.

Chinietis Yu, atstovas Visa- 
Amerikinės Sąjungos Kovai 
prieš Imperializmą, pranešė

kita tiek nijos ambasadoriaus ir konsulų 
iš Amerikos; už ištraukimą vi-

i sų Amerikos ir Japonijos ka
reivių, laivų ir jūrininkų iš

1 Chinijos.Į
Buvo priimtos rezoliucijos 

už sukniasiuvių streiko rėmi- 
į mą, už didžiausią medžiaginę 
i ir moralę pagelbą Kentucky 
mainieriams, už bedarbių ap- 

-draudos įstatymąJr kt.
Vienas iš įspūdingiausių mo-j 

mentų tai buvo, kada tapo iš- į 
kelta vėliava-, kurią Chinijos 
Jūrininkų Unija atsiuntė Ame
rikos Jūrininkų kairiajai In
dustrinei Unijai, kaipo ženk
lą revoliucinės tarptautinės 

; vienybės.

kimai bei atsiliepimai;
nimas naujausių Draugijos iš
leistų
prie pirmos kuopos koncerti
nio vakarėlio, kuris įvyks at
einantį nedėldienį ir kt.

Visi nariai, patys dalyvauki
te ir atsiveskite prirašyti įlau- 

I jų narių.
Pradžia 8 vai. vakare.

Komitetas. r

ant. ' '
Nuo dabar Il-ram Apskri-' 

čiui duokles nuo kuopų siųs-1 
kite drg. J. Skipariui, išrašy-1 
darni čekius arba'money or
derius drg. G. A. Jamison var
du.

A. GilmAn,
A.L.D.L.D. II Apskr. Org.

(Daugiau vietos žinių 5-tam 
puslapyje).

Nepaprasta Pramoga 
A.LD.L.D. 1-mos Kp
Amerikos Lietuvių Darbinin

kų Literatūros Draugijos pir
ma kuopa turės nepaprastai 
įvairų koncertinį balių nedėl- 
dienio vakare, vasario-Febru- 
ary 28 d., “Laisvės” svetainė- 

j je. Pradžia 6 vai. vakare.
Iš Union Square kokie 10,-Į Dainuos Aido Choro Mergi- 

000 maršavo gatvėmis į Rut- ■ nų Sekstetas, J. L. Kavaliaus- 
gers Square, kur pasikartojo

žygius ir patraukia į savo pusę ! warda,” ] 
minias delei griežtos kovos: talkininką, padedantį mobili- 
prieš Japonijos imperialistus, zu°t karą prieš Sovietų Res- 
įurie dabar užpuolė skersti publiką.
Chinijos darbininkus ir kaimie-1 Apart tiesioginių dalyvių ir 
£jUg. i maršuotojų, šią demonstraciją

Visi kalbėtojai pabrėžė, kad Į tėmijo bent pusė miliono dar- 
dabartinis Japonijos užpuoli-> bimnkų, ypač jaunuomenės; 

,mas ant Shanghajaus yra tik 1 šaligatviai, o tankiai ir pa- 
pradžia kraugerių imperialistų i či°s K^tvės palei visą marša- 
Žygių; po to jie puls triuškinti i vimo kelią buvo nustotos desė-
Chinijos Sovietus, kurie šian
die jau valdo didį plotą žemės 

. su 90 milionų gyventojų; to
liau gi sektų karas prieš Sovie
tų Sąjungą, prieš kurią Japo
nai daro nuolatines provokaci
jas Sibiro pasienyj.
, Mainierys Lawson iš Kentu
cky streiko, piešdamas baisiau
sią^ kapitalistų ir valdžios tero
rą 'prieš streikierius, pareiškė, 
jog mainieriai mokinasi; ir jei
gu Amerika paskelbs karą 
prieš Sovietų Sąjungą, tai tie 
mainieriai, kad ir įnerti į ka
reivių rudines, atkreips šautu
vus ir durtuvus prieš savo ko- 
mandierius.

Nepaprastas Kriaučių 
Susirinkimas

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

Visi Amalgameitai kriau- 
Čiai, susirinkite laiku, nes yra 
daug svarbių reikalų, kuriuos 
turėsime aptarti. Būkite visi.

K. Jankaitis.

VOKIETYS SPECIALISTAS 
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo .organų 
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8 
Nedeliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X;raX 
patinusias gyslas įčirškinimais

Bus proga 
išlaimėt sportišką laikrodėlį. 
Turėsime gerų naminių valgių 
ir įvairių saldžių gėrimų; sal
dainių gi bus net iš 
Sąjungos.

Nariai, pritarėjai 
nai visi darbininkai, 
gai sueikit į šią pramogą. Gau
site puikaus pasilinksminimo; 
tuo gi pačiu sykiu paremsite 
kuopos vedamą veikimą už 
darbininkų jr bedarbių reika
lus.

Įžangos tikietas tik 35 cen
tai.

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Naujokų Cigarų
402 Metropolitan Avenup

(Arti Marcy Avenue)
BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT, PLATINKIT 
“LAISVĘ.”

A.LD.L.D. Antro
Apskričio Kuopom

•Per neapsižiūrėjimą šių me
tų II Apskričio Komitetas ne
pranešė kuopoms apie naujos 
Apskričio valdybos išrinkimą 
ir jos narių antrašus. Todėl 
dar iki šiol II Apskričio kuo
pos vis tebesiunčia duokles į

“Nuga-Tone suteikė 
stiprius organus”

P-as B. Raksnis, Boston, Mass., raSo ir 
sako: "Visi mano organai buvo silpni ir aS 
jaučiaus kaip senas žmogus. Draugai papa
sakojo man apio Nuga-Tone ir aš nusipir
kau bonką. Nuga-Tone suteiks man stip
rius gyvastinguosius organus ir dabar a S 
jaučiuos stiprus ir nuojegus. Nuga-Tone yra 
pastebėtinas del liguisti} žmonių.’’

Jeigu jūs esate silpnas ar prastos svei
ka, jūs turėtumėt imti Nuga-Tone. Jis 
padarė stebūklus del milionų žmonių visose 
pasaulio dalyse per pereitus 45 metus. Nuga- 
Tone suteikia. jums naują sveikatą Ir stip
rumą ir padaro jūsų silpnus organus stip
resniais. Nuga-Tone yra pardavinėjamas ap- 
tlekinink”. Jeigu aptiekininkas jo neturi, 
papraSykite ji užsakyti ifi savo urmininko. 
Nepriimkit substitutų'. Jokio vaistai nėra 
tiek geri, kaip Nuga-Tone. ų

lt <■ J‘Ą'

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

J. Naujokų Cigarų 
Dirbtuve

Broadway,
Brooklyn, N. Y.

361

J

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

Telefonas, Midwood 8-6261
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