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

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Pruseikos pastarasis (ne pas- 
kiausis!) provokacinis žygis 
prieš komunistinį judėjimą ma
nęs visiškai nestebina. Jis ga
tavas visą judėjimą šaukšte 
vandens panardinti. Mane ste
bina tik tas faktas, kad dar ir 
šiuo tarpu randasi žmonių, ku
rie vis mano Pruseiką esant 
teisingu!

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XXII, Dienraščio XIV
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KRISLAI
Nestebėtina!
Sako, Jis “Išsigėręs.” 
Provokacija Tiksli! 
Readinge, Pa.
Nunešė Centus.
Atnešė Daug Naudos.

Rašo R. Miza ra

Andai turėjau pasikalbėjimą 
su vienu Pruseikos pasekėju, i 
kuriam priminiau:

—Ar tamsta gi tiki, kad Mas-1 
kva siunčia pinigus mūs dien-* 
raščims, kaip tvirtina provoka
torius Pruseiką? • i

Nutilo žmogelis. Pamąstė ir • 
atsakė:

—Well, aš netikiu, bet tai 
čia klaida. Pruseiką veikiau
siai buvo išsigėręs, kuomet jis 
tai rašė. Pasitaiko klaidų. Bet 
Andrulis ir Bimba privertė 
Pruseiką būti tokiu...

Sulyg to žmogaus protavimu, 
tai Prūseika čia klysta, “išsi
gėręs,” kuomet rašė. Bet jis 
vistiek “teisingas”; jis vistiek 
“geras žmogus.” Tai ne tiesa. 
Asmuo, patapęs renegatu, pra
randa visokį padorumą ir eti
ką. Jis plūsta ir provokuoja; 
jis spjaudosi pasiutusio šuns 
seilėmis ant judėjimo ir visų 
tų, kurie su judėjimu eina. Pru- 
seika nėra tam išimtis. Jis vis
ką daro tiksliai, bet ne del išsi- 
gėrimo. Ant syk visas Prusei
kos štabas negalėjo būti “išsi
gėręs” taip, kad praleisti tokią 
kriminalybę. Tą visą štabą 
kreiva politinė linija privedė 
prie to, kad jis sutiko su Pru
seikos zaunom ir provokacijom.

Pruseikos provokacinis pa- į 
skelbimas, buk- aš parvežęs! 
“Laisvei” iš Maskvos pinigų, į 
yra padarytas keliais tikslais: 
(a) užsiundymui valdžios agen
tų ant “Laisvės,” (b) kurs
tymui Amerikos buržuazijos ir 
priruošimui žmonių opinijęs 
prieš Sovietų Sąjungą, “kurios 

'auksu čia leidžiama komunisti
nė spauda”; (c) pakenkimui 
Lietuvos Kompartijai ir (d) pa
kenkimui man asmeniniai, kai
po “agentui, kuris gabena iš 
Maskvos į Ameriką auksą.” 
Štai jo siekimai. Ar jis, kuo
met rašė, buvo “išsigėręs” 
ne, nedaro skirtumo. Jis tai 
re tiksliai.

ar 
da-

Kiekvienas Pruseikos suklai
dintas darbininkas, kuris plati
na jo leidžiamą “Klampynę,” 
vadinasi, pasitarnauja Fišei, 
pasitarnauja Sovietų Sąjungos 
neprieteliam ir neprieteliam re
voliucinio judėjimo. Tokius as
menis mes turime įtikinti ir ra
ginti liautis tarnavus provoka
toriams. Jeigu nepaklausys — 
pertraukti visokius ryšius!
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grūmoja finansinis krizis. Jeigu netektume to revoliuci-Komunistų Partijos orgapui “Daily Workeriui”
nio organo, amerikoniškai kalbantiems darbininkams burna butų uždaryta. Lietuvių darbininkų pareiga 
paremti “Daily Work erį,” kuris yra balsas Amerikos revoliucin io proletariato.

JAPONIJA IR KITOS IMPERIALISTI
NĖS VALST. RUOŠIA KARĄ PRIE SSSR, i

New York “Times” ko- jos numato, jog šitie Japo- 
respondentas rašo iš Shang- nijos žygiai veda prie kapo j 

’Lajaus apie tai, kur link ei- Į prieš Sovietų Sąjungą. Gįt-' j ■ 
ina dabartinis karas Japoni-’di, smūgis Japonijai šiart-? j. 
įjos prieš Chiniją. Nors ne-’dien išeitų Sovietų naudai ‘ ■ 
; aiškioj ir apdengtoj formoj, ir naudai Chinijos revoliūK 
i bet šis korespondentas, ku- cijos! 
Iris nepaduoda savo pavar
dės, patvirtina komunisti- perialistinės šalys, 
nes’spaudos analyzą, I 
ikaras pamatiniai yra at-icija, padeda Japonijai karą, 
kreiptas prieš Sovietų Są-Į vesti Chinijoj, nors del svie- 
jungą ir chinų revoliuciją, to akių ųeva protestuoja 
Jis sako, kad nėra jokia pa- prieš ją. 
slaptis, jog ateina susikirti- Į Gynimas Sovietų Sąjun- 
mas tarpe Japonijos ir So-i gos ir Chinijos revoliucijos 
vietų Sąjungos. Imperialis-'šiandien yra svarbiausias 
tinės valstybės nieko neda- darbas pasaulio darbininki- 
ro prieš Japoniją todėl, kad jos.

Taigi, tas parodo, kad im- ’ 
kaip 

kad j Anglija, Amerika ir Fran-

i

.<

Lenkijoj Užmušta Keturi 
Streikieriai . )>

PLANUOJA NAUJĄ KARĄ PRIEŠ CH1- 
NU KOMUNISTU RAUDONĄJĄ ARMIJĄ

Iš Shanghajaus praneša-Ikias divizijas ir pasiųsti į 
ma, kad nacionalistinė Kuo-iKiangsi ir Hunan provinci- ■ 
mintango valdžia vėl pla- jas. 
nuoja naują karą prieš ko- Kaip diena aišku, kad 
munistus sekamose provin-į Chinijos militaristai vėl 
cijose: Kwangtung, Kwang- ;bandys sunaikinti komunis- 
si, Yunnan, Tr J " 1
Kiangsi, ir Fukien. Sakoma, 
kad Kwangtung ir Kwangsi, įvairiose provincijose. Beį,. 
provinc. valdžios žada pasta-i ar pavyks, tai kitas-klausi-, 
tyti prieš komunistus pen-

Kweichow, tų Raudonąją Armiją ir nu
šluoti įsikurusius sovietus

mas.
5=3»

JAPONIJA PADVIGUBINA SAVO KARI
NES SPĖKAS SHANGHAJAUS FRONTE

LIEBKNECHT IR LUXEMBURG NUŽUDY- Nauji Japonijos Žygiai 
, .r.. . ... MandzurijoiTOJAI KALAMI PRIE BUDELIU STULPO HAEBINxYP„ii0,R, 

r --------------- jnerolas Tamon rengiasi su
savo armija patraukti į ry
tus sale Rytinio Chinų Ge
ležinkelio ir sumušti 7,000, 
chiniečių, kurie neduoda ra-1 35,000 kareivių,
mybės Japonijos plėšikams.; To T

VARŠAVA.— Dombrovos 
distrikte streikuoja 30,000 
mainierių. Vasario 23 die
ną kruvinoji Pilsudskio po- vegijos valdžia Sutarė ne- Luxemburg ir kitus Vokie- 
licija miestelyj Koszeleve duoti leidimo 
užpuolė mainierių masinį į Liebknechto 
susirinkimą ' ir nužudė du 
darbininku. Miestelyj Cze- 
ladze policija užpuolė mai
nierių demonstraciją ir nu
šovė du komunistu.

OSLO, Norvegija.— N or jam nužudyti Liebknectą,

Karbliaus tijos Komunistų .Partijos 
riužudytojui vadus. Jis tik pildęs savo 

Pflug-Hartung vyriausio įsakymą.
Socialdemokratų spauda 

teisinti budelį

I
i

Readinge (Pa.) dar nėra L., Londono Policija užpuo-
Darbininkų Susivienijimo kuo- |7 J-; MiiČJ RarkrkiltC 
pos, nors ten galima būtų ji I“ II IVlUbC DCUdlUlUb
įsteigti. Du draugai jau yra 
nariais x (Romikaičįai). Pasi- 
skubinkit, draugai, įkurti kuo
pą. Beje, Readinge nedaug lie
tuvių darbininkų, bet Partijoj 
jų randasi net septyni! Pavyz
dys daugeliui kolonijų!

Šiuos žodžius rašau Shenan
doah, Pa. Ir čia nesenai vie
nas bankas parvirto, kuriame 
“brolis lietuvis” dirbo iždinin
ku. Daugelio lietuvių darbinin
kų viso amžiaus taupyba žuvo, 
žuvo ji kai tik reikalingiausiu 
momentu, bedarbėj, kuomet 
centas labai brangus. Kiti ban
kai teišmoka tik 10 nuoš. mė
nesiui.

Mahanoy City miestelyj mūs 
judėjimas silpnas, nors lietuvių 
darb. ten tūkstančiai. Darbi
ninkių Susivienijimo kuopos 
nėra, o ALDLD. kuopa silpnu
tė. Na, o prakalbosna susirin
ko žmonių didelė minia. Vadi
nasi, ten yra dirva revoliuci
niam žodžiui ir darbui.

kapitonui
apsigyventi Norvegijoj, nes
bijo darbininkų bruzdėjimo, skubinasi
O tas budelis bijo grįžti į Noskę. Bet Vokietijos Ko- 
Vo kieti ją, nes ten jo laukia munistų Partijos spauda 
darbininkų kerštas. teisingai pastebi, kad upe-

Budelis Pflug-Hartung liai Socialdemokratų rašalo 
viešai pareiškė, kad. soci-uL^nepajėgs nuplauti kruvinų 
demokratas. Noske įsakė rankų jų vado Noskės.

Bedarbė Skaldo ir 
Žudo Darb. Šeimynas

TOKYO.— Japonijos’ ka- Japonijos armija darė nau-’- 
binetas nutarė tuojaus pa- jus puolimus, kad užgriebti 
dvigubinti karines spėkas šitą strategišką vietą, kuri 
Shanghajuje. šiandien ji-'randasi tarpe Shanghajaus 
nai ten turi 25,000 karei- ir Woosung. Bet, sakoma, 
vių, gi kiti 25,000 bus tuo-Įchinai sėkmingai atmušė 
jaus pasiųsta. Tuo tarpu naujus puolimus ir atgrūdo 
Chinija toj apielinkėj tetų-1 japonus atgal už dviejų my- 

ilių.
Iš to matyt, kad Japonija I Shanghajaus moterims ir 

yra prisiruošus dideliam į vaikams įsakyta 'būti pasi
karai. • įrengus apleisti miestą, nes
' Ties Kiangwan vėl prasi-Jaukiama visuotinų baisių 
dėjo nauji kruvini mūšiai. I musių pačiame mieste.

LONDON.— Vasario 24 
d. Komunistų Partija, įr be
darbių taryba, buvo surengę 
bedarbių demonstraciją ties, 
parlamentu. Bedarbiai ,at^ 
maršavo iš Hyde Parko, 

rBet prie parlamento (rumų 
pėksčia ir raita policija pa
darė brutalįšką puolimą ant 
alkanų bedarbių. Labai 
daug bedarbių tapo su
trempta po arklių kojų ir 
sužeista. Kitiems galvos 
tapo suskaldytos. Tai socia
listo MacDonaldo atsaky-I 
mas Anglijos bedarbiams. ,

Brooklyno renegatų ir darb. 1^®J® 1 StUeili^ 
organizacijų iždų grobikų masi-- BOSTON; Mass.— Bend- 
nis teismas padarė daug nau- ro Fronto Streiko Komite- 
dos ne tik Brooklyne, bet visoj tas iššaukė į streiką Bosto- 
salyj. Jo smulkus, stenografis- no sukniasiuviusi ’ Daug ša
kas aprašymas dienraštyj “Lai-: -j - h i x
svėj” daugelį darbininkų supa; tizsidaie, 0 kitos bus UŽ-
žindino su Pruseikos ir jo sėb- darytos, kuomet* prasidės 
rų politiškom kriminalystėm. J ' masinis'pikict^S.'•* ■ 1 .‘i

Federacijos Unija už Socialdemokratų Kuopa
Bedarbių Apdraūdį ’. Atėjo pas Komunistus

MINNEAPOLIS, Minn.—

NEW YORK.— Dr. Law- 
son G. Lowrey sako, kad 
bedarbė ir skurdas atnešė į 
darbininkų namus ir šeimy
nas pasidalinimą, neapy-

, kantą ir barnius. Namuose 
nedateklius įvaro į despera
ciją visus. Nervuojasi ir 
pykstasi vyrai su moteri
mis, vaikai su tėvais ir ttl

i Ir taip, pasak Lowrey, griū- nos laiku nebuvo jokių de
va tūkstančiai ir šimtai monstracijų ir parodų. Tik 
tūkstančių bedarbių šeimy- laikraščiuose buvo plačiai 
nų.

RAUDONOSIOS ARMIJOS SUKAKTUVES
MASKVĄ.'— Vasario 23, 

d. visoj Sovietų Sąjungoj 
buvo paminėjimas keturio
likos metų sukaktuvių nuo 
įsteigimo Raudonosios Ar
mijos. Kadangi šalis pa
skendus darbe pravedimui 
Penkių Metų Plano, tai die-

minimas šis svarbus įvykimo 
o vakare darbininkai ir 
darbininkės fabrikuose 
kė susirinkimus ir diskufea- 
vo Raudonosios Armijoš 
nuveiktus ir veikiamus dar/ 
bus. Namai ir fabrikai bu
vo papuošti iškabomis, svei
kinančiomis Raudonąją Ar
miją, kaipo sargą proletari- 
|nės revoliucijos laimėjimų.

'■ ■■ 1 - -.-..■I. ; IiiiiiAIB

PkiloJnlnlii’a Pa tin- Lietuviai darbininkai
I lUldUtipiUa, Id, raginami skaitlingai daly-

--------  vauti.

MINNEAPOLIS,, Minn — BERLYN.— Miestelyje 
Amerikos Darbo. Federaci- Kork socialdemokratų par
jos nąmų. statytojų unijos tijos kuopa iš 45 narių ta- ( 
lokalas;563 užgyrė bęcĮaybių po likviduota, nes visi na-; 
apdraudos bilių. Taip pat riai su viršininkais perėjo 
lokalas nutarė sušaukti vi-' prie Komunistų Partijos. Ir 
sų unijų konferenciją kovo taip Vokietijoj eina social- 
7 d. def apkalbėjimo bedar-j demokratų krikimas, o ko-

‘ munistų spėkos nuolatos j Lenkija Pirks Amu-
racijos Amerikoje

rz .. I Šiandien vasario 25 d.,, BROWNSVILLE, Pa. - 
BROOKLYN.— Karinin-,Tarptautm. Darbininkų Ąp-iyasario 23 išėjo į strei

kas Mettler, kalbėdamas: sigynimas šaukia masinį | Hustead * Semans Coal 
oficierių susirinkime, pri-! susirinkimą 8 valandą va- kompanijos mainieriai, ku- 
pažmo, kad j Ameriką pri- kare, Hungarian Hali, 1144 rfos kasykia randasi East 
buvo Lenkijos valdžios N. 4th St. Susirinkimo tik-. jyQ||s^roj Mainieriai su-T 
agentai ir veda derybas su slas, kai pareikalauti pa- nrieš* algų-kapojimą, 
amunicijos , baronais. Len- piuosavimo Tom Mooney ir ■ ' ,
kija norinti nusipirkti amu- Scottsboro nekaltų jaunuo- (Daugiau pasaulinių žinių 
nicijos už $20,000,000. Uių, kurie tapo nuteisti mir-15-tam puslapyj)

bių apdraudos.* Tdi smūgis 
reakcionieriams. auga.

Boikotas prieš Elektrą
VARSA V A.— Przemysl 

apielinkėj gyventojai pa
skelbė boikotą elektros 
kompanijai. Žmonės prisi
pirko žvakių ir kerosino ir 
degina. Jie reikalauja, kad 
elektros kaina t butų numa
žinta 30 nuoš.

buvo Lenkijos

1

Mainieriai su-
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Žiupsiiys Žirny iš Chicagos AgitatbriArtis Faktai Apie Karą

PASTABOS

bro darbininkų judėjimo ar-

Grigaitis gyre Wilso

Amerikos armijoj

vo šalių imperialistus,

&
Kiekviena

nepatinka ‘

saulinius draskūnus be-ga-t ■", i

bes žodį, kad Jjie vaidinimą
I

kios nors idėjos.i
darbi-

pirmus

rianąs. ; ‘ v f 1 , 
Lietuvių organizacijos ir turi

arba po 9 milionus ant va
landos.

sjams arti $3,000,000,000.
Gi visuomenės sveikatai iš-

kos laike” Jungtinių Valsti-

ap- • 
kad

Prie to, bus kitas 
Vaizdas perstatomas, tai ka-

klauso daug lietuvių bedar-i 
bių. a

tų Planą; kaip apie įvykius 
Chinijoj.

Atsakomingi vądai Sovie
tų valdžios buvo užklausti: 

’ j; L ♦ i

Kigk Kainavo Pereitas 
Karas

yra dėšČtkM

“Margutis” buvo spausdi
namas “Naujienų” spaustu-

Maridžūrijoje? Patenkinto 
atsakymo negavo, nes tas

skaityti '“.suimtais nelais

M M »

Viskas buvo 
tvarkoje. Nors kartais, tek
davo “faitėotis” del spaudos 
darbo prastumo ir t. t.,< bet

tūkstančio. Bet, žinoma,

OTTAWA.-G‘alūtini! 
parodo.

dabar tarp “Naujie- 
“Margučio” viskas 
Dar pora dienų vė- 
ištraukimo “Margu- 

iš “Naujienų,” gurodžio
., įvyko “Margučio” va-

* I Zt Lt V LloJL LX IYCLJl LI VI Lt vz O ? I i

kų Rinkimo Dienos šešta-j • ■ - -
dienj ir Sekmadienį, Vasa- kad iš arti 6,000,000 “ kitu!

jA. na- i Shanghai. — Apskaitoma, 
privalo:kad šiandien- Shanghaj’ųje 

Darbininkų lyra 1,350,000 vargdienių, 
■r a < . * • • • , . ‘ V •. . :-Y *v f..

bliukšti. Nominuojant į Pil- PI- , , ....
domą Tarybą taip susipai- JĮ’ demokratiją, kuri ne
mojo, kad ant jų iždininko Priklausomybę Lietuvai at- 
padavė 3 balsus, o ant sek- ne$us, 9 A11!'0?°yas. kalbėjo

LAISVE, LITHUANIAN DAILY
1 Published by LAISVE, hit.

tvery day, except Sunday, at 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, tfew York

EASTON, PA.

bo būdavo jim e socialistinės 
apie tvarkos, bet visi pasirengę

ant SSSR. .Gi pasaulinis 
proletariatas, bus už Sovie-

tarp savęs kalbasi, kalbasi 
i ir visai nepaiso, ką Grigai- 

Jie Darbininku Susiyieni-i ir Antonovas kalba besi-

į

pa- ijimo 53 kp. bandė įsigalėti, Iį?1^Čiodami. Abudu^ kai- Cleveland© Žiniom 
slė-;bet pradėjo smarkiai su-l^0 už Lietuvos buižuazi- . ---------

? shingtono ponai labai nepa- 
į tenkinti. : -

(Tąsa 3-čiam pusi.)

» * L '<>
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United States, per year.............. $6.00 United States, sK ttionths........$3.00

Brooklyn, N. Y., per year........ 08.00 Brooklyn, N. Y., šix months... .4.00
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aukų pagelbai skurde.

Jei kiekvienas 
paau-

K6V& Su Lietutiškū 1
• j Buržuazija1 1 I
\ ■ 1 ; I

Chicagos lietuviška bur- ■

gas7e tir’skeibimamYirya- ]nasi-.. Amunicijos ir ginklų 
vo klasinei v \ ; .
bet ir prieš vieną kitą gru- dirbti, 
pę vesti varžytines ir pasi- 
koliojimus. Jie per skelbi-, ro lekciją turi žinoti plačio- leidžiama šiais iždiniaisme- 
mus nori vesti propagandą Į sios šios šalies darbo masės, tais (kurie užsibaigs birže- 
už savo politinį nusistaty
mą. Tuos pagarsinimus 
“Vilnis” atmetė. Tai geras 
žingsnis vakariečių. Dau
giau su visokiomis meklio- 
rystėmis nebus įsileidžiama 
į dienraštį. Vienas iš drau
gų kritikų papurtė .Budri* 
ko radio programą. Tas 
buržujus grasina; lead per 
rddio jis savaip kalbės apie 
dienraštį; Juo. greičiau mes 
išeisim-į griežtesnę kovą 
prieš lietuvišką buržuaziją^ 
kaip ir prieš > kapitalizmą; 
apskritai, tuo bus mūsų ju-, 
dėjimas stipresnis. Jie grą- 
sina mums neduoti “Vil
niai” skelbimų. Gi “Vilnis” 
yra darbininkų dienraštis 
ir darbininkai jį palaikys.

Po koncertui pradėsim 
ruoštis prie “Vilnies” .suva
žiavimo. Renegatas Pru-, 
seika, nudegęs “Laisvės” šė-! 
rininkų suvažiavime nagus, 
atvažiuos į Chicagą tepti; 
oportunistų ratus. Bet ne-! 
bus kas čionai tepti, nes ra-1 
tai nusmukę.

Raudohkalnis

biams išduoda labai mažas 
’pašalpas. $2 šeimynai ant 
visos savaitės ir randas at
sisako mokėti. Taryba ren
gia demonstraciją, kad nuo 
tų labdaringų apgavikų nu
plėšti kaukes ir išreikalauti 
bedarbiams didesnę pašal
pą.

Antra, bedarbių veikimo 
kryptis turės plačiau išsiša
koti, tai reikalauti bedarbių 
vaikam maisto mokyklosd^ir 
kad jas neuzdaiytu. Pernai 
miestas skyrė $110,000,000. 
Gi šiemet visa burna politi
kieriai kalba, kad jie skirs 
tik $60,000,000. O tai reikš 
tik pusę termino vaikams 
mokslo ir šiaurys užkandį 
Vaikams, kur tik yra duoda- 
r!ia.

žtiazija pasikinkė radio ban- Imperialistinis karas arti-, biams. , Dabar kasmet “tai- 
■ y__ _ j naci. Amunicijos ir ginklų kos laike” Jungtinių Valsti-
propag’andai,; fabrikai pradeda smarkiau jų valdžia išleidžia karo tik-

* <

Pereito imperialistinio ka

, Mes norim, kad jūs, ry
tiečiai, Chicagą uždetumėt 
ant Partijos vajaus žemla- 
pio. PenkiacĮešimts rank
pelnių lietuvių mes gavom į 
Partiją. Bet nemanykit, 
kad su tuo ir baigsis musų 
verbavimas revoliucinių ka
reivių po Lenino į vėliava. 
Revoliucinė kompeticija eis 
ir toliau, ir jei jūs norit at
silaikyti, tai turit suglauąti 
eiles.

Mes nusiimam kepures 
prieš jūsų smarkią pergalę 
ant oportunistų. Jūs juos 
ištaškėt, kaip bolševikų

Ypatingai kas liečia naują- lio 30 d., 1932) tik $22,496,- 
ją gentkartę, savo ideologi- 000—mažiau, -negu kainuo- 
nėj mobilizacijoj masių prie ja gerai ginkluotas didysis 
karo Amerikos imperializ- karinis laivas. ■ f . 
mas vato propagandą, iškel- 
damąs (/balsius: “Karas pa- 
akštįntų prekybą,”. ; “Karas
šdgrąžintų gerus laikus” ir|s; viB0 kainavo pereitas ihi- 
taip tpliąu.j . 1 periūlištinis karasJnuo 1914
N Gi Jdasiniaj u sąmoningų iki 1918 metu $186,405,851,- • 
darbininkų užduotis iškelti 222.

t Jungtihėms ’ Valstijoms 
k a i-n h v o- ■ $32,080,266,968. > 
(Knyga “Direct and Indi-' 1 
rect Cbąsts of the Great 
World War,” Ernest L. Bo
gart, p. 267.)

■ Vidutiniai pereitas impe- 
z . rjalistinis karas kasdien

žuazinės spaudos kampani- kainavo su virš 215 milionų, 
ją prieš Sovietų Sąjungos 
Penkių Metu Plano atsieki- 
mus. - 1

Didelės imperialistinių 
valstybių išlaidos del gink- 

j lavimosi privalo būt paly- 
’ i gintos su Sovietų Sąjungos 

i išlaidomis delei budavojimo 
I socializmo. ’ i Apie įvykius Chinijoje la-
I • ■ > ’ < j-bai daug rašo kapitalistinė

spauda. Gi Sovietų Sąjun
goje spauda paduoda tik 
telegramas ir labai mažai 
prideda savo komehtarų.

1 Duranty stebisi del tokio 

kad ten kelis kartus dau-

Nikelis po Padu
Lietuviškų fašistų kome- 

di j antas dainbrius A. Va
nagaitis fašistų “Vienybėj” 
vasario 23 d. aiškinasi, del;Raudonoji Armija vraųgė- 
ko.jis.taip susipyko su gri-1Rečius ties Odessa.. !Chica- 
gaitiniais s o c i alfašistais, j ga delnų plojimais ne^iver- 
... . . . .. v v eismą nuėjo. 'čia. Rankpelniai vakaruose

ct‘ ABa£n;!L I Jis atvirai pasisako, kad dirba iš peties. Falinius 
Naujienomis” susipyko suklaidintus darbininkus 

įtikinam ir atitraukiam nuo 
kontrrevoliucinės klampy
nės, o vadukus baigiam iš
taškyti.

Oportunistai daug gyrėsi 
apie savo spėkas. Bet jų 
čia paliko tiek, kad vos sėk
lai užteks. Šmitas nusipir
ko farmą, tai pavasarį so- 
dys, kad daugiau priveisti. 
Dabar Bacevičius irgi per
ka farmą, tai kad augins, .
tai augins pruseikinio kali- čję darbininkai be vilties ir 
L_.mes perdaug nesipykdavom, I r • 

nes “Naujienos” buvo iš savo *y 
pusės prielankios del sąskai
tų. Nors brangios buvo “]

į lūkanos” ir sunki1 našta slė-; bet pradėjo 
! gė mano pečius, bet dirbau, 
| prakaitavau su koncertais, 

rekordų dainavimu, na, ir 
mokėjau sąskaitas. Trum
pai sakant, viską, ką uždirb
davau savo parengimais, ati4 
duodavau spaustuvei. .. !
Reiška Drigąitis pusėti

nai “melždavo” tą komedi- 
jantą. Na, ir kuomet Va
nagaičio biznis pagerėjęs, 
tai .

ir prasidėjo visoki priekabių 
ieškojimai ir užsipuldinėji
mai.

To negana. Pereitų metų 
gruodžio 11 dieną, atsakiau 
“Naujienoms” “Margučio” 
spausdinimą ir perkėliau ki
tur. ’ Rodos, niekas neturėtų 
pykti, jeigu žmogus atiduoda 
darbą kitai spaustuvei, kuri 
atlieka darbą daug geriau ir 
už nesulyginamai žemesnę 
kainą. Bet, kur tau ! Tuojau 
pasigirdo kalbos iš naujienie- 
čių, kad 
nų” ir 
baigta! 
liau, po 
čio” 
13 d 
karas. Parengimds buvo sėk
mingiausias iš visų “Margu
čio” parengimų. Tada, pavy
duoliai dar labiau užsidegė 
pavydu ir kerštu, ir...“eks- 
plodavc”!

Ir štai, gruodžio 18 d.r. 
1931 m. laidoj, “Naujienų” 
“kritikas” mane išvadina šio
kiu, tokiu, kitokiu, anokiu ir 
galiausiai tiesiog “L. 
žmonių apgaudinėtoju.” /.Rai
šo, būk aš dąrbubjūoąi Hihi 
der false pretenses” ų‘,kurst0 
visuomenę manęs nerenfti. I. f 

1 ’; > 5 ?’ •
Del to Vahagaitis ir: pą-: 

traukė teisman savo būvu- 
sius frentus socialfaši&^us.

Fašistai ir socialfašistai 
tarp savęs riejasi, pjaunasi 
svarbiausia del dolerio, del 
mulkinimo ir išnaudojimo

Kaip Dabar Jie Kalba Apie 
S.LA. Miliono “Saugotoją”

Kuohiet komunistai buvo 
SLA1. organizacijoj, tai vie- 
nybiniai fašistai, pusiau fa
šistai, ‘ sahdarieciai ir gri- 
gailiniai socialfašistai buvo i^ad net į teismą nuėjo. ......
gotoju” SLA. miliono do-1S11 - - -

J1110 a£en": del dolerio. Sakosi, kad jis
tų . Tuomet Bagocius sto-:gu gavo “Margučiu” pradė- 
vėjo priešakyje fašistų ko-, j^3 varyįį didelę konkurenci- 
vos pries komunistus ir ki-ja “Naujienoms”, na ir del 
tus klasiniai sąmoningus, į0 Qrįg>aitis su savo pasekė- 
SLA. narius darbininkus.-ja.|s pradėjęs jį pulti, kad 
Tuomet visi fašistai^ stojo|“nunakinti- Vanagaitis sa- 
uz Bagocių, kaip uz ge-iko. 
riausią saugotoją” miliono 
dolerių.

Bet štai dabar pusiau fa- vėje nuo 1928 metų, kaip tik 
šistai sandariečiai jau kitaip j jis užgimė. Viskas buvo 
kalba apie Bagocių. Dabar | 
jie mini Bagočiaus , “gra- Į 
ižius” darbelius sąryšyj su j 
įvairiomis korporacijomis. '

• Tūlas Senas Bostonietis
“Sandaroj” (N. 8) rašo apie 
Bagočiaus išleistus lapelius 1 
jo kandidatūros klausimu į | 
SLA. prezidento vietą, ir; 
sako: .

Worcester, Mass., 1909 me- j 
tais laikytam SLA. seime Ba-! 
gočius t buyo išmestas n,e tik 
iš SLA.. prezidento vietos,, bet 
išbrauktas iš SLA. narystės, 
užAai,- kad būdamas preziden
tu pasiėmė pusę po-smertinės, 
naęio už savo darbą, kurį, 
kaipo prezidentas, turėjo at
likti bę jokio užmokesčio.
Tbliaus tas sandarietis 

kritikuoja Bagocių, kam jis 
be jokios gėdos savo lape
liuose primeta tautiečiams 
bjauriausius darbus' del 
įvairių korporacijų, o, gir
ai, ’

save bando paslėpti nekal
tuose rūbuose. Jis sumini 
daug korporacijų, bet užmirš
ta Baltic States Fin. Co., So. 
Bostone, kurioj Bagočius bu
vo raštininku nuo jos užgimi
mo iki mirties. Apie jo dar
bus žadėjo pranešti patys šė- 
rininkai. Tarp kitų korpora
cijų, jis pamini ir Progress 
Shoe Mfg. Co. Tur būt užmir-

• šo, kad 1920 metais jis buvo 
jos prezidentu ir užpakalyj pa
liko daug “gražių” darbų...

Toliau eina pasigyrimai apie 
jo patyrimą finansų klausi
me^ nes buvęs direktorium 
So. Boston National banke. 
Čia tai daugiau negu juokai. 
Buvo, to banko direktorium ir 
tiek gerų investmentų pripir
ko, kad šiandien to banko 
durys uždarytos ir kurie lie- 
tu^ilaS ‘plaklausė Batgočiaus',. su- 
dlėjd tkn' bahkan pinigus, var
giai juos daugiau matys.

J Tai taip dabūr1 kalba pū- 
siau j fašistai sūridarieciai 
apie'ŠLA. fašistinių elemen
tų buvusį vyriausią miliono 
"saugotoją”. i z J * •

Nėra., geresni nei kiti fa- 
kurie 
virši- lietuvių masių, o ne del ko-

Socialfašistai ir Kova Prieš 
; Baltąjį Terorą Lietuvoj

Chicagos socialfašistai tu
rėjo surengę paminėjimą 
14 metų smetonizmo gyva
vimo Lietuvoj. Jie tą užva- 
dino neprigulmybės Lietu
voj paminėjimu.

Rašančiam šiuos žodžius 
įteko būti tam menševikų 
'mitinge. Bjaurus nususi- 
mas. Mitingas ištižęs. Su-

retoriaus1, 7< balsus, kuomet 
Partijos •, kandidataiį gavo; 
apie; po 40 balutį. IValdnioi 
arkliukas įklimpo; - į j balą.! 
Berods Šiaurinę miesto dalį 
jie skaito savo “tvirtove”. 
Sutvėrė partiją iš 9 ūsabų.

apie tai, kad lietuviai visa
da i pasiliks lietuviais, kaip 
žuvys žuvimis, ir gerai įdarę, 
kad 'šelpę Lietuvą, mdrš nįa|-. 
dakn^įeš ir '.^antičkas. leis,-- 
darni.; i Vieni.kitus vadino’ 
ponais. Darbininkams, ku

nę, kad labai daug skaityto 
jų gauną i ; t. 
niui laikraščiui.

Praeitą sekmadienį teko I 
būti Kenosha, Wis. Ten pa-1 
šakojo, kad oportunistų 
supainiotas faridasi tik vie
nas darbininkas ir tas bėgio
ja ir uždyką dalina “Klam
pynę.” Niekas jos neužsira
šo, bet kai kam ateina su 
pažymėjimu, kad tuoj baig
sis. Vieni tikrina, kad tas 
suviltas darbininkas už kai 
kuriuos pats po kvoterį 
mokėjęs, o kiti sako,, kad jie 
pasivogę “Vilnies” adresus 
veltui siuntinėją.

Taip pat ir Waukegane. 
Ten yra vienas ^grosernin- 
kas. Tai jis tą lapą veltui 
dalina, kurio niekas nenori 
skaityti.
Veikimas Tarp bedarbių

% L- • * 4 j1 * *
Veikimas tarp įiėthvių be- 

žulikišku darbių Chięagoj pastatytas 
M ;bu* 
aų sū

cistiniai elementai, 
kandidatuoja ,{ SLA. 
ninkus. . ,.

Todėl SLA. nariai
ninkai turėtų tokius ele- •
mentus šluoti lauk iš vado-; 1350,000 Benamiu 
vybės, d pastatyti vadovy-| ' 
bėru- ištikimus darbininkų Į 
reikalų gynėjbs. 
rtai darbininkai
remti -SLA. ....____ f
Opozicijos Komiteto veiki- į ktfrie riefūn jokios pastogės, 
mą. '!i'z j Jų padėtis baiįi.

į viršų imperialistų siekius 
ir nurėdyti karė 1 pasekmes.

SVarbiiusiaš ' Amerikos 
kapitalo troškimas, jtai pa
skelbti karą prieš Sovietų 
Sąjungą, -prieš Sovietinę 
Chiniją. Ypatingai turime 
numaskuoti melagingą bur

i Pereito Imperialistinio Ka
ro Nuostoliai

Imant visas armijas im
perialistinio karo, nuo 1914 

Kentucky Mainieriams Au-įį“^ 

kų Rinkim® Dienos Šešta- Bet štai dar aprokuojama, lgfau kdibdraplė'Penkių Me-

rio 27 ir 28
1 1 ; ; ’ į . į f ! < 1
•' ; ; J —— ' I :

Draugai DarbyaipHai!

delegatų; puoFįvairių dar-’Sė JU( ŽUVO,
tainkiškų ‘ bĮ.įfgahfeAčįjjų ir ; ,_ ,__________
čĮįąiigijų,. yra įWxęš' viršmi- siekia Į^irš .6,00.0,000, O 
netąs dienas masiniam iiuku “iengVįau”, sužeistųjų iki 
rinkimui del pagelbos Kentu- . . A , v . ... . , . « 12

\ mainie- 14,000,000. Apart žuvusių reikalauja daugiau faktų 
. kareivių, pęveik tiek civilių apie - jos įsikūrimą. 1
žuvo, .arba tapo užmušti; Duranty sako, kad tas,

areivių, , kurie, buvo pri-.|
“suimtais nelais-,

Draugai DarOpupKaii ! vpn”*hrhs “dimrp'” anip’ nu- Į Mie$tq komitetas:, i susidedam > ūmg^, apie p,l.
' JVi ?VVoi' •'i iii i kaip a.t^ineŠ Sovietų Sąjuh

Labai „sužeistųjų , skaičius ga ĮfnUūi ivhaujdsj valstybės*

Ir vis giriasi per ' Klampy-. buvo atėję, visKas , streikuojantiems
* i ' J- iflūvd ,svetimąįLTJie tarp sa-i

kontmrė<oiiuci- snekučiaffiir eidami iš . . . r . ..
svetainės stebėjosi, kodėl tiž savo delegatas tame komitete, bombardavimuose iš oro ar-:kas dabar 'dedasi Chinijoje, 
Qn,fliAnnfl Vienos turi atskirus delegatus iiii n Va vi n i n lirrn : rJnl Qainvirmc rrxT-Smetonos sveikata hialdas yi(?n?s Juri atskirus delegatus |)a nijr^ nu0 karinių ligų, del Sovietu Sąjungos gy- 

I nekalbėjo? ;
Vasario 19 ;d., turėjome 

protesto mitingą prieš /fa
šistinį terorą Lietuvoj. Mi
tingas buvo vidutinis. Mat, 
čia tik visai nesenai kalbė
jo Mizara, o čia Kanklių 
Choro koncertas ant ryto
jaus. Prie to, plakatai ne
buvo plačiai paskleista, ir 
dar įžanga sulaikė neku
rtuos darbininkus.

Mitinge parduota nema
žai literatūros. Surinkta 
aukų Lietuvos Komuiiistų 
Partijai $15.00, priimta,’Vi
sa eilė rezoliucijų ir JįBeš. 
fašistinį terorą LiefųVoj, 
rei kalau j ant, kad besąly gi
niai drg. Kasperaitisįil|ųtų 
paliuosuotas ir kartm j^iįi 
polifijmai. 'kalhiiai.:

Dabarmradedanh 
:kįaū rengtis, prie 
koncerto. 'Bits! kovo 13 S.! 
Šiemet koncerteturėsim 

ūš persta-- 
bedarbių kova prieš’

išrinkusios, kitos gi yra atsto
vaujamos .per darbininkiškų > 
draugijų sąryšį ir mūsų visų'

a . . . . . . ... ...

kad pagelbėjus kiek galint dau- moterys atsidūrė dideliame bus ir tas dabar pasitvirti
nau .surinkti aukų pagelbai skurde.. i na. ’ ': "
tiems musų draugams jų kovo-. 
je prieš badą.
susipratęs darbininkas
kautų per tas dvi' dienas nors 
po porą valandų laiko, tai mes 
atlankytume kiekvieną stubą ir 
nors centais ir penktukais bei 
dėšimtukais galėtume sukelti 
žymią sumą pinigų ir suteikti 
taip labai reikalingą i

bado ir šalčio. . t iventoju' nėra jokia naujie- 
Karo našlių visose šalyse 1 na. Bolševikų partijos spau- 

Žąrė^a^priližėti prie to darbo*, skaičius siekė 5,000,000. Tos da jau senai sakė, kad taip

Apie 9,000,000 vaikų liko I Drg. ętalinas pareiškė: 
be tėvų iš priežasties \aro, “Mes nenorime kitų nei vie- 
kaip kad pripažįsta net ka- nos pėdos žemės, bet mes 
pitalistų rašytojai. Mažiau- neatiduosime nei vieno colio 
šia 10,000,000 vyrų, moterų savo teritorijos.” Tokio nu- 
ir vaikų prarado savo na- sistatymo yra ir visi dirban- 
mus ir klajojo jš vietos į tieji Sovietų Sąjungoje. Vi-

6tžMZMW;hii?i.Sjnarkiau,| - , 

kiuose tarybų skyriuose pn-bada_ Vaizdaųg bus gįtvgj 
i.’-so daug lietuvių bedat- su prakalbom grumfmasis

Viso narių jose turi viršaus; ( Kanklių Gh0ras davg gai, 
tūkstančio. Bet, žinoma, kądJjie vaidinimą
Cįncagoj hetuVių bedarbiųišpildys artistiškai ir opere- 
yra dėsetkai ’ tūkstančių, tiškai.
D&ugtelį iš j’ą dar vi’š klaidi- \ _________ ____ _
na klerikalai,^ tautininkai jįnį0 gyvenimas. Chicagos 
fašistai ir socialfašistai. menininkai turi daugiauįsi-

BedarbiųL taryppsy 15-tas traukti į tarptautinį kultū- 
skyrius, kuris laiko jsusirin- rinį veikimą, i Jie pirmus 
kimus. “Vilbies’.’1 sVčtaiiič;j,,l žingsnius daro? Gi jei šmar- 
smarkiai pradėjo darbuotis kįau eįs pirmyn,, tai gaus 
Šv. Jurgio pūfapijos apiė- daug čih gimusio, jaunimo, 
lihkėj. Kunigas Krušas sa- kaip kąd Ąidp.Choras Broo- 
vo parąpijęjl turi ,■ ĘĮųėtšonb;;klydę smarkiai. prpgrešuoja 
pašalpos skyrių,f bėi? beda’rHir Kovingąja; * n ’

žymią sumą pinigų ir suteikti. . R . benamiai abčl si nenori karo, jie turi dar- taip labai reikalingą pagelbąl^tą, Kaipo oenamiai paoc 
tiems kovojantiems musų drau- genai. - . .
gams ir jų šeimynoms. Amerikos armijoj apie tvarkos, bet visi pasirengę

Lietuviams parankiausios sto- 110,000 kareivių žuvo perei- (gintis, Jtada priešai PUJS 
!tam kare. Suvirš 40,000 bu- y-
vo pavojingai sužeisti ii’ ar- proletariatas, bus už .Sovie- 
ti 150,900 buvo “lengviau” tų Sąjungą kovoj’ prieš sa* 

■WesFWfe,'4309 Lorain, 1051' sužeisti. . . : •_ . ' vo šąlių imperialistus,
<U . -į' ■■M

Rengihiašis, Prie Naujo , KapitalištinSjė'' spiįūdoje '
Karo i didelė ’šunTika ap£ė-kūTą '

Kiekviena - kapitalistinė1 Chinijoj^ : Imperialistai-ne- 
šalis Visu šAiarkumd : !ren- pasitenkinu del tokiė skito 
giasilprid naujo < imperialis- ^wesimo linkūi tų 'įvykiti’ 
tinio karo. Miingtinės Vals- Sovietų*. Sąjungos pūšės. 
tijos stbvi' pirmoj vietoj Imperialistaiiiš 
tarp 60 šalių' ?feši^inklavi- tas ramus ir šaltas Jjolševi- 

i me, irtam tikslai :išlei|žią M .uzsilaikymaš.• Tas pa- “ 
i daugiau, no£ū bile kita šąi- saulinius draskūnus* be ^ga
lis. Per vienus mietus, 193v- ? 

11931 m., išleido armijai ir 
laivynui $707,425,000. (Tam! 
tų Lygos Ginklavimosi Me
tinė Knyga-)

Septyniasdešinlts ■ penki f^pnlniai
centai’ iš kiėkkieno dolerio, Ranaaos gyventojai 
kurį jūš sūmokate fedėra* 
lei valdžiai taksomis, eina

:karO tikšlamsį' padengimui skaičiavimai 
lėšų pereito karo, besirengi-'' šiandien Kanada turi 10r 
mui pHė Haujo ir tt.r o nei 374,196 gyventojus, ąrbft 18. 
vienas centas•neina- bedar- 'nuoŠ. .daugiau, ‘nėgu "turėjo 
bių apdfaiidki; kad šūteikti 1921 metais.' / • *r

tihkafhtt "r 1 pkVamK ' bėda'J-

5607.St. Clair, 926 E. 105 St. j 
Corlęto draugams arčiausiai 
gal bus I4IOI Kinsman Rd., 

r
ĄūfcįftteAve. Stotys bus atda-, 

nuo 9 yąl. ryto | 
vakąro* Taigi, visi] 

iA įdrauges. ateikite į i 
kas. kada ^1M į įar iš 

ryto,; 'arįlkĮ pi^V.šubątoj ’ar ne- 
^delioj JI; ; I ’ ;y; Lyu L 

kbiilitėtąs Kentucky 
“'i' ■ "■ ■ Ma/itiiefiųpagelbai Prie 

Darbininkų^ Tarptautines
Pagelbos.

Atsakymas Proletarui
“Naujosios Gadynės” 7- 

tam numeryj M. Proletaras 
melagingai aprašo, būk ne- 
chališku būdu buvo man už
rašyta dienraštis “Laisvė”.

Turiu pasakyti, jog ‘‘Lai
sves” agentas jokio ultima
tumo man nestatė, ir iš iš 
Savo geros valios prenume
ruoju “Laisvę”, kaipo1 Mar- 
bininkišHą .laikraštį; •. L : 
A s i : 5 5 Juozas Vaitefatš.

j
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KAS DEDAS VOKIETIJOJ
Naujas “Bėdos Įsakymas”

“Ramybė Žemėje”: “Ap-‘ 
sauga vidujinės taikos”; 
(yill skyrius naujojo pare- T 
dymo)—štai tie obalsiaų po 1 
kurių priedanga Brueningo 
kabinetas paskelbė išimties 
padėtį Vokietijoj.

Puslapis Trečia^

'go ir reformistų troškimai I ribos. Pagal pirmą Brauno | Bankrotų skaičius Vokie- nuostolių, azoto fabrikas įnungai,” begaliniai algų 
i--------- ” _ i----- —- moi ----- -r un. ----- [ mažinimai ur Jdumpinginis

to grandiozinio apiplėšimo, 
, raminant mases neva tuom, 
kad kainoms sumažėjus ir 
algų sumažėjimas nebus 
jaučiamas. Fašistinė spau
da, nors ir nešilta r tinai, 
(nes kaiku'rie laikraščiai at
virai abejoja kainų suma
žėjimui), bet varo didelę 

Nuo grudžio 8 dienos t. propagandą masių ramini- 
y. nuo naujo “bėdos įsaky- mui. Daug sako ir tas fak- 
mo” paskelbimo dienos, lig tas, kad paskirtasis kainų 
sausio 3 dienos uždrausta diktatorius Gerdelers 
visi vieši susirinkimai, mi- fašistas hugenbergistas, ku- 
tingai ir demonstracijos, ris, žinoma, pasirūpins, kad 
Taip pat uždrausta platinti buržuazija, ypač trustų ka- 
politinio turinio atsišauki
mai.

Visa tai neva del apsau
gojimo > “kalėdų ramybes” 
bet ištikrųjų fašistinė val
džia žinojo, kokią pasipikti
nimo audrą iššauks naujo 
“bėdos įsakymo” paskelbi
mas darbininkų ir bendrai 
darbo žmonių masėse, todėl 
bandė sutrukdyti 
protestą. Valdžia 
virai skelbia, kad 
niam klaidinimui,” 
šistinės valdžios 
uždės antsnukį.

Vienok, nežiūrint visų. 
Brueningo priemonių, kū
čių vakarą, kai buržujai, so- 
lialfašistiniu cerberiu sau
gojami, ruošiasi už skanė
siais apkrautų stalų, kimšti 
savo besočius pilvus, gatvė
se griausmingai skambėjo: 
Hunger!

Beveik visuose Vokietijos , 
miestuose tūkstančiai alka-, 
nu darbininkų demonstravo 
šaukdami: “Šalin bado val-i 
džia!” nežiūrint to, kad už 
vieną garsiai pasakytą žo
dį “Hunger” (badas) gre
sia metai kalėjimo. (Kara-: 
liaučiuj du darbininkai už j Reįch0 valdžia daugeriopų i 

! atžvilgiu toliau-nuėjo negu; 
prieš keletą metų Musolinis ' 

alijoj.” 
Vadinasi

yra

pitalas nenukentėtų. Var
nas varnui akies nekerta.

Ir šį “bėdos įsakymą,”

- sutapo ir rezultatai: fabko 
mų rinkimai atidėti 

' gesniam laikui.

'“taupymo”, įstatymą buvo tijoj 1931 metais užaugo Waldenburg r—15 mik mar-■ mažinimai ir Idumpinginis 
pato-i paliuosuota tūkstančiai jau- ligi 17,000 prieš 15,000 1930 |kių nuost., tekstil. koncer- į importas. Aštrėjant muitų • . 1 1 " T \ 1 J —  j 2 _ 1 .  • „  • r-rrx'.-i • .‘v t T 1 • V ♦ pre-; ~nas Bhnnenstein—apie 70 Į karui prieš Vokiečių 

mil. markių nuostolių. j kės, žinoma, siaurėja užsie-
Tai visa eile didžiųjų pra-if1*0 .rjn^a*laikui 

monės bankrotų pastaruoju Į Jr \I(laiįs Vokietijos rinka, 
mėnesiu |kuri paima apie 90 nuos. -■

-' P [bendros vokiečių gamybos,
Bet Borsig bankrotas ne-(nuolatiniais “Notvak’ordun- 

paskutinis. Tų bankrotų ^gais” griaujama, pirkimo 
virtynė tęsis ir toliau,_ nes įgalia puola. • • • >

s. Ne. Yra nelie-|21 tūkstantis darbininkų at-{krizis nesulaikpmai gilėja.^ : Sąryšyj su naujuoju “bė- J 
ičių, pavyzdžiui: sidūrė gatvėj. Borsig bari- i _ šiomis dienomis laikyaš- f|os įsakymu” “Konigsber- 

žinimo ir kaikurių ištaigų kariuomenės ir laivyno iš- krotas meta aiškią šviesą Ilčiai pianeša, kad b j ancūzi- [ger Allgemeine žfeitung” 
uždarymo sutaupyt 180 mi-i laidos, junkeriams ir pir-1 Vokietijbs padėtį. ’ įjos valdžia visos-> eiles vo-rago:
lionų markių. Mokyklą ir mykščiam kunigaikščiams į peį Borsigo bankrotaš lJi e^nl -p e-zlnla už- “Nuo sausio 1 d. pirkimor**» 
bendrai kultūros sritį šis subsidijos nesumažinama |yra ne vienintelis pastaro-irau^’.. . . v. [galia Vokietijoj pasikeis to-
taupymas smarkiai paliečia.'nei vienu pfenigu. 1932 me- savaitėmis. Yra visa eile 1 ! Lenkijos1 valdžia ruošia [kiti m’astu, kokio mes1 dar*4* 
Daugybė kultūrinių .įstaigų [tams evangelikų bažnyčiai didelių įmonių bankrotų, 

la j paskirta 30 milionų, o kata-1 ge^yitheis — koncerno, šū 
15 milionų apje 99 milionų'markių nuo

stolių, bankrutavo J Mccha- 
I oks socialfašistų Brau- nįne audykla Hanover Lįn- 

Hnnm.vnnoy den” su 18,84 milionų. mar- 
Žinant, kad greta social- kįu nuostolio, Brenabor — 

mokyklų | kapitalizmo ramstis yra vi- i ;r. )llavkiu^ nuostoliu. Sic- 
. _ _ I sų rūšių bažnyčios, netenka [ ffen.Solinga Gusstahlverein 

profesines I perdaug stebėtis tokiu so-!su 7 milionais markiu nuos- 
niai npdo.lemlffižistii “tannnmn.” [toliu> Hanomag (automob., 

[lokomotyvai, mašinos) nuo- 
jstolaii irgi siekia milionus.

Toliau, Kasstadt—apie 40 
milionų m. nuostoliu, 
mento trustas Wicking—25 kėms net ligi 1000 nuoš. 
mil. mar. nuostolių, Evald [ Taigi matom, kad muitų 
—8 mik markiu nuostoliu, karas kiekviena diena aš- 
broliai Stolwerk (šokolado treja. Ir jį smarkiai aštri-; 
fabrikas)—10 mil. markių na Vokietijos “Notverord-1

nųjų mokytojų. Dabar, atė- metais.
u j’o eilė ir senųjų. Ant likti- j Pabaigoj gruodžio mėne- 
“Tau-siųjų mokytojų pečių stiver- šio subankrutavo firma 

čiama vis daugiau darbo.1 Borsig. Ši firma ekzistavo 
Vienas mokytojas veda dvi Jau beveik 100 metų.. Jau

I prieškariniais laikais greta 
kad so-įsu Krupo buvo žymiausia 
“taupy-1 firma. Nuostoliai viršija 

įstatymas paliete jau' 10 milionų indėlio kapitalų.

Ir Vėl Socialfašistai 
po”

Po Brueningo “bėdos įsa-i 
kymo” paskelbimo ir Prusi-'klases, 
jos socialfašistinė valdžia, _ Bet^ nemanykit, 
tuoj paskelbė antrą savo įcialfašisto Brauno 
“taupymo bėdos įsakymą”. įstatymas pa 
Šiuo “taupymu” norima i yĮsas sl*itis
vien iš valdininkų algų ma-'čiamų sričių pavyzdžiui: sidūrė gatvėj. Borsig ban-

visai uždaroma. Uždarom
aštuoni tyrimų ir bandymų pikų bažnyčiai 
institutai, trys meno akade- i markių, 

kaip ir pirmuosius, socialfa- mijos, trys teatrai, Prūsijos, 
šistai palaiko ir stengiasi aukštoji kūno kultūros mo- ino-Severingo “taupumas, 
gyveniman vykdyti. Kai kykla, iš 15 esančių pedago-1 C J 11 ‘ ‘ ’ __  _______
komunistų reichstago frak- ginių akademijų 1’1 uždaro-ifašistų antras stipriausias jmįnė (autob) 
cija pareikalavo sušaukt ma, 50 apskričių t—1—1'1” i‘-
reichstagą, kad naujasis inspekcijų uždaroma.

: “bėdos įsakymas” būtų pa-j Susiaurinama j
naikintas, tai socialfašistai i mokyklos, profesiniai pėda-1 cialfasistų “taupumu, 
balsavo prieš reichstago su-Igoginiai institutai, universi- AT . n u 
šaukimą, nes bijojo, kad tetai, medicinos administra-i 1 auIa anaoų anga 

kritikai *re^c^s^aSas gali sutrukdyti i cija.
’ Brueningui vykdinti masių j Panaikinama 40 aukštųjų 

{miškų urėdijų, 50 apskričių

masių 
visai at- 
“agitaci-

apiplėšimą. 'miškų urėdijų, 50 apskričių
Šis “bėdos įsakymas” pra-' kasų, 9 amatų inspekcijos, 

šoka visus pirmiau paskelb- 4 kalnų nuovados, 60 taikos 
tuosius “bėdos įsakymus,”, teismų ir visa eilė kitų ad- 
Jis paskelbiamas tuo mo-.ministracinių įstaigų. Aiš- 
mentu, kada Vokietijoj jau ku, tūkstančiai valdininkų 
virš 5 .į miliono bedarbių ar-'ir darbininkų išmetama al- 
mija. 'kanon gatvėn.

Šį “bėdos įsakymą” cha- • Mokytojai, sulaukę 62 me- 
rakterizavo Brueningo ka-'tų amžiaus, turi pasitrauk- 

rbinėto ministeris Steger- [ti iš mokyklos darbo. Ligi 
vald viešame susirinkime! šiol buvo 65 metai senumo 
Miunsteryj. Jis pasakė:

“Reicho valdžia palietė | 
netik algas, bet ir kainas, ir i 
dar tokiu mastu, kokio nei' 
vienos kitos modernųjį! vai- ■ 
stybių istorijoj nėra žinoma.

šaukimą gatvėj “Hunger 
nuteisti po metus kalėji 
mo)/

Pa£al naują “bėdos įsa- 
kymą” uždarbiai ir algos i B““o 
sumažinama pO—15 nuoš. | tvirtina,"kad Brueningo fa- 
Įsakymas galioja nuo sau-, gjstjng politika toli per-1 
šio 1 d. Taigi visos tarifi-, 
nės sutartys, kurios liečia . 
algų reguliavimą, nuo sau- i 
šio 1 d. panaikinamos. Va-; 
dinasi, darbdavių troškimas 
išpildytas: darbininku algos!kratiniaiTyderiai. 
reguliavimas atsiduria pil-1 
noi darbdavių sauvalei.

Nelaimingų atsitikimų I 
draudimą Brueningas, gali- ■ 
ma sakyt, visai panaikino, 
sumažindamas rentas 20 
nuoš. Tai liečia 400.000; 
rentininku. Invalidu drau- f 
dimas irgi panaikinama, 
nes 350.000 invalidų visai 
nanaikinama glob o i i m a s i 
(Fursorgeleistungen).

Be to, dar . yra vienas! 
punktas, kuris ypatingai: 
skaudžiai palies darbo žmo-i fašistų partijos krizis, Į 
nes, tai : apyvartos mokes- kmarkuš augimas komunis-' 
nio padidinimas nuo 0,85 Ii- tų partijos įtakos darbiniu-1 
gi 2 nuoš. ir iau padidinto kų .masėse, masinis social-i 
apyvartos mokesnio (kon-, demokratinių darbininkų 
sum. sąjungoms ir t. t.) na- perėjimas Kompartijon, ku- 
kėlimas nuo 1,35 ligi 25-kių rios narių skaičius pastą- 
nuoš. Šis apyvartos mokesU raišiais metais daugiau 
nių pakėlimas turi atnešti' kaip padvigubėjo ir paga- 
900 mil. markių. Aišku, i liau savivaldybių rinkimai, 
kaip diena, kad tai turės at- įvairiuose Vokietijos kraš- 
siliepti į konsuminių pro-; tuose, aiškiai rodo, kad so- 
duktų kainas. Kainos kils, cialfašistams 
Vadinasi, 
valdžia didina kainas, ir kimus. J
greta to naujam “bėdos įsa-' rinkimai būtų netik 
kyme” 
kainų 
trečiu 
skelbia
Bet kainos ne mažėja 
priešingai—kyla. Tas kainų Tai žinoma, nesveika ne tik 
mažinimo skelbimas yra ne reformatoriams, bet ir Bru
kąs daugiau, kaip Bruenin- eningui, nes gali labai su- 
go manevras, turįs tikslo silpnėti jo diktatūros stip- 
nukreipti masių dėmesį nuo Iriausias ramstis. Bruęriin-

artimiausias | 
bendradarbis:

i triumfavo Musolinio fašiz-i 
I mą.

Štai kokią politiką tole- 
' moja ir remia kaipo “ma- 
'; žesnį blogumą” socialdemo-

Už tai ir Brueningas ne- j 
pasilieka skolingas savo šu-, 
niškai ištikimiems taikiniu-1 
kams socialfašistams. Vie
nu plunksnos pabrėžimu 
Brueningas atideda fabko- i 
mu rinkimus 2 metams. Tik i 
po dviejų metų .galės būti 
renkami nauji fabkomai. 
Vadinasi,, Brueningas mi- Į 
lionams darbininku atima 
rinkimų teises į savo įmo- į 
nių atstovybes. i

Nuolat gilėjantis social- [ 
krizis, |

pastą-

buvo maža!
pati Brueningo vilties laimėti fabkomų rin- Į 

Maža to, .fabkomų • 
: paaš-l 

skelbia parėdymą trinę socialfašistų partijos | 
sumažinimui. Jaujkrizį, pagreitinę jos byrėji- 
kartu Brueningas imą, bet būtų demaskavę re- 
kainų sumažinimą, formistinių profsąjungų ly- 

o'derių pardavikišką politiką.

y L CV HU V IkJlllll lAzJUO pclOUCLAV ♦ i •• 1 1^’

mis savaitėmis. Yra visa eilė 1 ’Lenkijos1 vąldzia
j naują " įvežimo ūzdrąudimą, Nematėme. • Nuo produkci--< 
*O( visai' ėilėi;'vokiečių prekių jos su apie 32 miliardais 
jpakeli'a intiitus.1 . .. j-.ųs atimta vidutiniškai 1,0
p Holandijoj nuo gruodžio .filioš... Tai reiškia, nei dau-. 
26 d. veikia naujas įstaty-'giau nei mažiau, kaip gy- 
imas, kuris leidžia valdžiai. ventojų pirkimo galios su<- 
’kontingentuoti importą. Be mažinimas trimis miliar-. ^ 

dais.” ♦
Taigi, visa tai turint ome- / 

ny darosi aišku, kad ir toli- 
mesni bankrotai neišven- ■„ 
giami, del stokos rinkos.

Vadinasi, Vokietijos ka- 
su “Notverord-

stoliu, bankrutavo , Mccha7 i 4

i “Padėtis Vokietijoj vėl pa
aštrėjo. Gamyba ir parda
vimas nukrito. Nedarbas 
auga. Kredito rinkos sui
rimai dar padidėjo. Užsaky
mai ir žaliavos dispozicijos, 
gamybos planavimai ir pa
ruošimo simptomai, atkak
liai mažėja.”

Taip kalba konjunktūros 
tyrinėjimo instituto biuleti- i 
nis apie Vokietijos ekono-| 

įminę padėtį paskutiniam i 
11931 metų ketvirtyje.

su apie 32 miliardais

den” su 18,84 milionų. mat 
w J : -X _>• A « . w

su 15 milio-|to, nuo sausio 1 <3. įvežimo 
muitai pakeliami nuo 8 ligi 
10 nuošimčių.

Lietuvoj nuo gruodžio 23 
d. veikia naujas muitų pa
kėlimas visai eilei įvežamų 
prekių. Vidutiniai imant. pitalistai 
muitų pakėlimas siekia 100- uungais,” su nuolatiniais už- y

Ce-‘200 nuoš., o atskiroms pre- darbių mažinimais, kerta — 
i šaką, ant kurios patys sėdi.

f Džugas. 4n

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKOS
Čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais

tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS. CAMPA U AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH.

"Aš visuomet reikoiougu Lucky Strike"
“Niekas taip balso savybių neiškelia, kaip mikrofonas. Del to aš visuomet 
reikalauju LUCKY STRIKE — cigareto, kuris, tikrai žinau, bus palankus 
mano gerklei. Tamsta savo kreditan turite dar vieną laimėjimą įvesdami 
naujos rūšies Celofaninį pakelio įvyniojimą, kuris taip lengvai atidaromas.”

J U ■:

“It’s toasted”
Jūsų Gerklei Apsauga—prieš knitėjimus—prieš kosulį .

Neperšlampamas Cellophane Užlaiko tq "Spraglnlmo" Skoni Visuomet Šviežiu

UŽSUK RADIO LUCKY STRIKE PROGRAMAI—60 meitmilkų minulių tu geriausiais pasaulio lokių orkestrais ir Walter Winchell, kurio 
pasakojimai apia Uandienų tampa rytojaus žinios. Programos kiekvienų Antradienį, Ketvirtadienį, is Šeltadienį, vakarais per N.B.C. radio tinklų.

— .............. . - - , - - v-—      ..................... ............................ _į,  > -k-'r—N""1

PASTABOS
(Tąsa iš 2-ro pusi.)

i Jungtinių Valstijų ; gene
rolas Fechet gvoltu rėkia

— už didesnį apsiginklavimą. 
Jis reikalauja daugiau ka- 

, mielių, daugiau kulkasvaid- 
žiu, karo laivu ir tūkstan- 

,čių karo orlaivių. Ju
! ' j Valštijų imperialistai

i ve' turi 108,000 of icierių, 
rie kiekvieną dieną 
vadovauti milionines armi
jas. Bet generolo akimis 

! tai permaža, jis reikalauja,' 
.pakelti jų skaičių iki 193,- ? 
000 oficierių.' /

rezer

New Haven Winchester 
Arms Co. ir Bridgeport© 

(Remington Company, *abu 
į fabrikai gaminanti karo 
iginklus. Pirmiau jie dirbo . 
įtiktai dalinai, dabar ateina 
i žinios, kad jie ima šimtus. 
; darbininkų darban ir pra-' 
dėjo pilnai dirbti, nes gavę 
didelį užsakymą ant šautu
vu ir kulkų, štai kas lau
kia karo ir kas dirba del

i jo.

U

Drg. Litvinovas pareiškė - 
I Geneyoje, kad nepaisant" 
'kalbų apie nusiginklavimą, 
“faktai kalba už vis didesnį 

. ir didesnį prie karo prisi- r 
rengimą. O Chinijoje eina 
tikras karas, kad ir be ofi- 
cialio jo paskelbimo.”

Imperialistinė Lenkija 
skelbia svietui, kad Sovietų 

j Sąjungos’ milžiniški • trakto
rių ir mašinerijų gaminimo 

!fabrikai: Stalingrade, Char- 
Ikove, Leningrade ir. Rosto- 
|ve tai yra karo ginklų ga- 
I minimo fabrikai. Ir būk 
Sovietų Sąjunga šį pavasarį 

i jau rengiasi pradėti 1< 
Mandžurijoj. Prie to 
deda, kad būk Sovietai 
ima grūdus del Raudonosios* • 
Armijos, o gyventojai mirš- 

ita badu. Tai imperialistų 
I melai ir nepamatuoti prasi
manymai. Vienas dalykas,, 
jų minėjimas pavasario, gal 
būti netiesotas išdavimas 
jų pačių planų pulti ant So
vietų Sąjungos ateinantį 

| pavasarį. . t, *
į D. M. šolomskas.

> v;
*■
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Puslapis Kefvirlas.

DARBININKU
DAR TURIME 750 EGZEMPLIORIŲ

Užsakymus siųskite šiuo antrašu:

NAUJO KARO GAISRAS

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

r f

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

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

PARAŠĖ D. M. ŠOLOMSKAS
KAINA 20 CENTŲ

•, 1 » Į :’ < *
Puiki nuolaida platintojams. Visi litera

tūros ageiitai, visi platintojai, kurie pir
muosius užsakymus išbaigėte, prašome greit 
užsisakyti daugiau.

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

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

KALENDORIŲ

mm

se-

gausią

ir

Vertė Valstiečio Sūnus

reikalų.

e-

svar 
vas.

PLYMOUTH, PA. 
kapinių korporacijos nariam

WILKES BARRE, PA.
48 kuopos susirinkimas

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Visos draugės įsitėmykite vietą ir 

Atsiveskit ir naujų na-

O. M. Org.
(47-48)

J. J. Bakšys.
(47-48)

“L.” Administracija 
Redakcija.

j ant visokiems

turčių klasė 
badaujančiais į

PHILADELPHIA, PA.
A.L.D.L.D. 141 kuopos yra šaukia

mas susirinkimas vasario 28, 10 vai. 
ryte, 928 E. Moyamensing Avė. 
Draugai, ir draugės, ateikite visi į 
šį susirinkimą, nes yra svarbių rei
kalų apkalbėti ir jau reikia mokėti 
duokles už 1932 metus. Kurie kny
gas dar negavo, tai dabar atsiimsite 
jas. ' Nepamirškite ateiti ir naujų 
narių atsivesti.' Mūsų susirinkimai 
yra laikomi kas ketvirtą nedėldienį, 
10 vai. ryte.

* Fin. Sekr. J. Baranauskas.
, | <47-48)

DETROIT, MICH.
Prakalbos su Koncertine Programa
Vasario 28 d., 7 vai. vakare, ant 

24th ir Michigan Ave. bus prakalbos 
su koncertine programa. Dainuos 
Aido Choras, ir grieš Lietuvių Be
nas po vadovyste d. J. Gugo. Kal
bės d. F. Abekas iš Chicagos “Vil
nies” redaktorius. Drg. Abekas nu
švies plačiai ir aiškiai šiandieninę 
darbininkų padėti ir jų klasių kovą. 
Įžanga 10 centų. Pelnas to vakaro 
bus skiriamas “Vilnies 
dui.

Org. A. Mureika.
(47-48)

BRIDGEPORT CONN.
A.L.D.L.D. 63 kuopos įvyks 

bus susirinkimas sekmadienį, 
28, 407 Lafayette St., Brige port. 
Conn., 10 vai. ryte. , Malonėkit visi 
nariai dalyvauti, nes bus svarbių ra
portų, ypatingai “Laisves” Šėrininkų 
suvažiavimo raportas. Nepamirškite 
ir naujų narių atsivesti.

Dar keli žodžiai del pr 
numeratos:

“Gerb.: “L.” Administraci
ja! Širdingai ačiū draugams, 
kad nesulaikėte siuntineję 
man “Laisvę.” Dabar pri
siunčiu $\T, iš kurių $6už “L.” 
prenumeratą; gi 5Oc. aukoju 
“Laisvės”. ^ralAikymūi, o už 50 
centų prašau, prisiųsti Mn 
Darbininkų Kalendorių.

Su'draugišklfų lihkėjimaįs,

b 24 Avrėy S., NIdr-wich, Conn.

popierio fon- 
Rengia Lietuvių Kom. Sekcija. 

Visus kviečia Rengėjai.
(47-48)

, WORCESTER, MASS.
A.L.D.L.D. 11 kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks vasario 28 d., tai 
yra sekmadienį. Pradžia 10:30 vai. 
ryto, Lietuvių svetainėje, 29 Endicott 
St. Visi draugai ir draugės daly
vaukite ir atsiimkite knygas; jų tar
pe naują brošiūrą “Naujo Karo 
Gaisras” ir pasimokėkite jūsų duok
les už 1932 metus. Taipgi, šiame 
susirinkime bus išduotas raportas iš 
mūsų dienraščio “Laisvės” dalininkų 
suvažiavimo. Bus daug ir kitų svar
bių

MINERSVILLE, PA.
A.L.D.L.D. 14 kuopos regullaris su

sirinkimas įvyks vasario 28. Pra
džia 7 vai. vakare, Darbininkų sve- i 
tainėje. Malonėkite visi nariai ateiti: 
laiku, nes bus daug svarbių reikalų, į 
taipgi bus renkami ir delegatai į ; 
A.L.D.L.D. 9 Apskričio konferenciją/ 
kuri įvyks 20 d. kovo, šiamė susi- j 
rinkime bus išdųotąs raportas iš mū-1 
sų dienraščio “Laisvės'’ šėrininkų su-i 
važiavimo. Taipgi i atsiiihkite naują j 
brošiūrą “Naujo Karo- Gaisras,” kuri 
yra

BENLD, ILL.
A.P.L.A. 41 kp. ateinantis susirin

kimas bus kovo- 4 (paprastoj vietoj 
ir valandoj). Kviečianti visi nariai 
būtinai dalyvauti.’ bus svarstoma kas 
link A.P.L.A, i vienijimosi su L.D.S. 
Būt labai malonu, kad visi nariai da
lyvautų ir phdiškusavę,) pareikštų' sa
vo nuomonę, ką po to ir spaudai ga
lėsim pareikšti. Taip pat draugai, 
bandykit gauti naujų narių.

Sekr. Wm. Mickalites.
' 1 (47-48)

atėjus..........................
Sekr. O. Žiobiene.

/ ( (47-48)

“Laisvei” nuo d. Repšio.
Draugiškai,

J. P. Miller, “V.” Adirt.”

; TJžsilikbJ dar1 nepaskelbtas (
vienąš “L.” bendrovės suvažfa- Komunistų Lygos kuopelė iš 
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WILKES BĄRRE, RA.
Tarptautinio Darb; ’Apsigynimo 87 

kuopa laikys susirinkimą vasario 28, 
Partijos namuose, 31 Public Square, 
Room 13. Susirinkimo pradžia 2 
vai. popietų. Visi draugai ir drau
gės ateikite ir atsiveskite naujų na
rių. šiame susirinkime bus daug 
svarbių reikalų apsvarstyti.

Sekr. S. Pietaris. |
(47-48)

MIRTIS SACCO IR VANZETTI
Parašė Upton Sinclair

siekė net karaliaus palocių, ir viešpatau
janti klasė buvo priversta paleisti raitąją 
policiją, kad išvaikyti tą minią. Berlyne 
atsibuvo apie 20 protestų susirinkimų, ku
rie susiliejo į galingą demonstraciją. > Ge- 
nevoje demonstrantai apgulė Jungtinių 
Valstijų ambasadoriaus rūmus, o kada po
licija paleido darban prieš minią lazdas ir 
ją išvaikė, tai darbininkai susirinko prie 
Tautų Lygos ir išdaužė jos rūmų langus.

' Net Japonijos sostinėje,—Tokyo mieste ir 
Tai1 tai Amerikos ambasadorius, buvo privers- 
■ I tas priimti darbininkų delegaciją ir teisin-

I tis, kad jis nieko negalėjo paveikti kas del

(Pabaiga.)
Po to vėl atsidarė durys į koridorių ir 

nuėjo sargai. Bartolomejo Vanzetti sėdė
jo ant savo lovos, jis jau žinojo kas darosi 
jo kaimyniškam kambaryje, bet tas nepa
kirto jo dvasią: per septynis metus galėji
mo jis jau išmoko save valdyti. Vanzetti 
atsistojo ir drąsiai žengė linkui durų. Sar
gai laikė jį už rankų, bet įėję į mirties 
kambarį paliuosavo jam rankas, jis apsisu-| 
ko ir pervedė visus akimis. Kalėjimo vi r-1 
šininkus jis jau pažino ilgas laikas, 
buvo žmonės, veikiausiai taipgi turinti | 
žmonas ir vaikus, kuriuos reikia maitinti Į v v ,
ir jie negali nedaryti tą, ką įsako ir, todėl, i Lostono žmogžudystes. , ■ ( ’ ; 
Vanzetti pirmiausiai kreipėsi į juos, kaip i Paryžiuj paskelbta visuotinas streikas ir 
ir atatinka proletariato kankiniui. ’j žudymo naktį atsibuvo masinės dembn-

—Likit sveiki!—tarė jis kiekvienam iš jų 
kietai paspausdamas ranką.

Po to jis atsisuko į kalėjimo pagelbinin- 
ką Hogsettą, paėmė jį už abiejų rankų ir 
kietai paspaudė.

—Likit sveiki! Ačiū jums už jūsų gerą at- 
sinešimą linkui manęs!—O paskui į ko- 
mandantą kalėjimo. — Komandante, aš 
ačiuoju jums viską, ką jūs del manęs 
atlikote!

Jis atkišo ranką ir komandantas padavė 
jam savo. ’

(—Viešpatie!—vėliaus kalbėjo komandie- 
rius laikraščio reporteriams.—Jis paspau
dė man ranką, o aš po to ta pačia ranka 
padaviau ženklą, kad paleistų elektros srio-

straeijos.
Auštant Europos darbininkai sužinojo 

:apie įvykusi nužudymą: jie ėjo į darbą, tą 
rytą, pilni keršto. Jie žinojo kaip atsineša 
Amerikos buržuazija linkui ateivių darbi
ninku. Visus Amerikos atstovus ir konsu
lus saugojo ginkluoti būriai policijos ir mi
licijos ir beveik visų langai buvo išdaužyti. 
Londone laike susirėmimu sužeista 40 žmo
nių. Australijoje viešpataujanti klasė 
1,800 darbininkų pavarė iš darbo už daly- 
vumą demonstracijose ir streikavimą. Pie
tų Afrikoje amerikinė vėliava sudeginta 
mieste Johaninsburge.

Vakare 23 d. rugpjūčio milžiniškas mi
nias darbininkų puolė Paryžiaus policija. 
Demonstrantai išsiskirstydavo susitikę su 
policijos būriais, bet ir vėl susirinkdavo 
ten, kur galėjo sutikti amerikiečių. Minia 
šturmavo amerikiečius gatvėse Monmartro 

i ir kitose dalyse ir langai byrėjo. “Mulen 
! Kiž,” amerikiečių užeiga buvo sugriauta 

ne tiktai; h* kada iki mirties persigandę “patriotai” 
Aš mirštu > išbėgo ant gatvės, tai jie atrado apverstus 

i jų automobilius ir subadytas šinas.
I Samdomieji vergai francūzų fabrikų, 

bą, nekreipdami visai atydos į jo kalbą. < nedavalganti kaip ir jų tėvai,..perskaitė so- 
Elektros perlaidai buvo prijungti, ir diržai i cialistiniuose ir komunistiniuose' iRikraš- 
atatinkamai užveržti. Kada sargai užriš-' čiuose apie mirtį Sacčo ir Vanzėti9 taipgi 
dinėjo jam akis jis vėl prabilo: j tuose pat numeriuose perskaitė ir tai, kad

—Aš atleidžiu žmonėms, kurie dabar tą I moteris vieno amerikiniai misionieriaus 
daro su manimi. j įvesdinęjo naują madą’ naujos TUšės dei-

Sargai atsitraukė į šalį, o kalėjimo ko- mantų, kurie pristatyti iš Indijos ir kurių 
mandantas padavė ranka ženklą. Budelis galima gauti pas vieną Paryžiuje deiman- 
paleido elektros sriovę ir Bartolomejo Van-! tų užlaikytoją. Pati pjaunamųjų maši- 
zetti kūnas baisiai pašoko į viršų. 1,950 į nų gaminimo karaliaus įš 'Ghiėagos užmo- 
voltų buvo paleista del jo, kaip silpnesnio : kėjo už vieną reteželį 18,000,000 frankų 
žmogaus fiziniai o ne dvasiniai. Daug, i 
daug žodžių jis pasakė ir parašė, o dabar 
nutilo ant visados. Elektros sriovė sulaiky
ta ir daktarai apžiūrėjo ir, 26 minutės ir 55 
sekundos po dvyliktai naktį, buvo paskelb- 
ta, kad paskutinė kibirkštis anarchizmo 
Massachusetts valstijoj užgeso.

Visose sostinėse ir dideliuose miestuose į 
visame pasaulyje tą naktį buvo darbinint i 
kų demonstracijos ir masiniai protesto su
sirinkimai. Londone darbininkų minia pa-

Vanzetti priėjo prie elektros kėdės ir 
atsisėdo į ją. Po to jis tarė žodžius, ku
riuos išanksto sugalvojo ir prirengė:

—Noriu aš jums pasakyti, kad niekados 
nepadariau jokio prasikaltimo... Aš ne
kaltas , nei viename klausime, 
šiame, bet ir jokiame kitame, 
kaipo nekaltas žmogus!

Sargai, gerai disciplinuoti, tęsė savo dar-; 
bą, nekreipdami visai ;

i—tai viso gyvenimo uždarbis kėlių šimtų 
franeuzų darbininkų — ir tik už reteželį, 
kuris turi 89 deimanto kąsnelius, atgaben
tus iš Indijos...

Vardai dviejų kankinių Mąssaęhusettse 
pavirto į kovos obalsį proletariato ant 

; visos žemės kamuolio. Ir tas obalsis gy- 
jvuos iki to laiko, pakol darbininkai viso 
• pasaulio ne atmokės už mirtį savo drau
gu.

DRAUGŲ ŽINIAI I kito, prisiunčiu jums $9. Už-1 “Laisves” prenumeratas, vieną 
i simoku už visus pereitus me- $5, c antrą $6 ir $1 auką 
tus ir už pusę sekančių metų.

Draugiškai,
F. Degutis,

I Bridgeport* Conn.”
Prūseika su savo šnipiška 

provokacija apie fondus iš už
sienio neužkenkė “Laisvės” 
paramai iš darbininkų masių, 
kaip jis manė padarysiąs. 
Skaitykite draugų laiškus: 

“Gerbiama “Laisvės” redak
cija!. Prisiunčiu $6 už “Lais
vės” prenumeratą ir vieną do
lerį aukauju dienraščio palai
kymui. > 

Draugiškai, 
. •>, j M. Valatka,

Bridgeport^ Cohn.
Kitas drauga/* irgi įdomiai i 

rašo:
“Gerbiama Redakcija! M a- j 

lonekite priimti nuo manęs j moję $13, už prenumeratas 
vieną dolerį aukų dienraščiui $12 ir $1 aukoju kaipo “pro- 
“Laisvei.” Nors gyvenimo ap- l cento.” Gaila, kad negalėjau

Širdingai 
ačiuoju, kad palaukėte prenu
meratos. Be “Laisvės” man 
būtų labai nuobodu. Jau 16 
metų, kaip su “Laisve” cįrąu- 
gauju. Ir mano gyvenntK\ 

į draugas, gyvas būdamas, labai 
I mylėjo “LbisVę.”

Draugiškai^ ' /
M. G^dišauskienė, / 
Pittstdn, Pa.”

Net iš vakarų, Chicago,Jill., 
rei-

Veik tuo pat klausimu rašo 
kitas draugas: •

“Gerb. “Laisvės” Adminisl! 
Prisiunčiu money orderį $S, 
“Laisvei” už prtenumeratą $6, 
ir $2 skiriu J&ikrašČio palaiky- : 
mo fond art. Labai dėkingas i 
jums, kad nesulaikėte siuntinė" i 
j imą man dienraščio.

Draugiškai,;
K. 'Kondfoitas, > ; ; J
Martins Ferry, Ohio.”,

Balsas iš mainų aįnelinkės 
“Šiuomi prisiūnčiu čekį šu 

už

Jei Chicaga negana toli į 
! vakarus del “Laisvės” rėmėjų 
i armijos, tai žiūrėkite, kas že
miau parašyta:

Gerbiama “Laisvės” Adm.!
Či ? prisiunčiu čekį*1 vertęs $7;

drg. A/ Prųsas užsimoka 
rnctąms prenumeratą ir $1 au
koja kovai su oportunistais.

“Drg. A. Prhšas ,sako> kad
■ skloka jam ' siuntinėjo savo 

' ‘Klartapyn^’ per ’ I ilgą laiką;
Peržvelgęs ją, jis įsitikinę, kad 
reikia kuo aštriausiai su ta 
oportunistu klika kovoti ir tam 
reikalui aukauja.' 

“Draugiškai, i
\ t J. C! Mitchbll, 

Los Angeles, Calif.Nors gyvenimo ap- i cento.
linkybės sunkios, bet auką.tu- daugiau paaukoti.
riu duoti, nes be to juk dien
raštis negyvuotų.

Neužilgo gausite pinigus
“Laisvės” prenumeratą.

Draugiškai
Peter Thompson,
Simpson, Pa.”

Ant mūsų paraginimo
naujinti “Laisvės” prenumera- [
tą atėjo sekantis atsakymas:

. . .“Bet jeigu jums tąip la
bai reikalinga pinigai, rodos, girdėtis baigas “Laisvės 
net daugiau, negu man pa- kalais:

‘ Čiam, tai aš, pasiskolinęs nuo

uz

atsi

“Draugai! P r i s i u neiti 2

vimo pasveikinimas:
“Gerbiamas “L.” Bendrovės 

Suvažiavime! Sveikinu, visus 
čia dalyvaujančius dalininkus 
ir prašau stovėt už tai, kad 
“Laisvė”, kaip yra, ir būtų 
komunistinis dienraštis, ir gin
tų darbininkų klasės reikalus. 
Nepaduokite sklokai savo jstai 
gos!

“Šiuoipi prisiunčiu $10 ir 
prašau įšrašyt man 2 “Lais
vės” Šerus.

“Draugiškai^
Walter Rayvot, 
Clairmonl, N. H.”

Čia' šūsiorgdnizavo Jaunųjų n, ' PA. ' _Philadelphijos lietuvių bedarbių ta
rybos susirinkimai įvyksta kas ket- 
vergas, 8 vai. vakare, Lietuvių Resp. 
Š. D. Kliube, 1011 Fairmjont Avė.. 
Ateikite visi darbininkai, kaip bedar
biai, taip ir dirbantieji. Ypatingai 
bus susirinkimas svarbus 25 vasario, 
nes jame bus atstovas iš Bedarbių 
Tarybos. Bus ir lietuvis kalbėtojas.

L. Pivariunas.
(47-48)

keletb narią mėnuo' atgal. Da
bar turi jau 12 narių. Kuope
lė-turėjo’ surengus “sandvičių” 
vakarienę vasario 9 d. Nuo 
parengimo liko 8 ar 9 doleriai 
pelno šiai Jaunųjų Komunis
tų Lygos kuopelei. Geistina, 
kad ir lietuvių darbininkų jau
nimas dėtųsi į J. Kom. Ly
gą, kaip vaikinai, taip mergai
tės.

Auku Rinkime Dalyvavus.
TZ ■ ■■ »'!.«>> . ». ... i» ■■ ■ ■ —

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Daugiaus aukų gavome 
karnai: ; ,

Po dolerį aukavo: P. Ru- 
seckienė, Scranton, Pa.; J. 
Godlauskas, Crivitz, Wis., KJ 
Nagine, i Winchester, N. IL, 
J. Banza,o Waterbury, Conn.,* 
J. J. ; Plandųnas, Millbury, 
Mass.; L.D.S.A. 5 Rajonas 
$2.50; M. Sellers $2; L. Mali
nauskas, Toronto, Canada 50 
(centų; S. Vinckevičius, Camb
ridge, Mass., $1. Drg. Vinc
kevičius taipgi aukavo Liet, 
darb. jud. $3; Dambrauskas, 
eastnewyorkietis, Daily Work- 
eriui aukavo vieną dolerį.

Nebus nuostabu, jei kada iš
girsime sklokos veršiukus 
bliaunant, kad ir tos aukos 
“atšiptintos” iš SoV. Sąjun
gos. Tačiaus dienraščio rė
mėjai į jų plepalus nekreips 
domės, o rems savo dienraštį, 
kaip rėmę.

Visiems aukavusiems nuo
širdžiai ačiuojame už ; 
paramą šiJuo svarbiu momen-' 
tu.

DETROIT, MICH.
Naujo ir nepaprasto bus Detroite 

28 d. vasario. Tai bus margumynų 
vakarėlis. Jis atsibus svetainėj 24 
ir Washington Ave. Pradžia 6:30 
vaĮ. vakare. Dainuos Aido Choras, 
griež lietuvių benas. Taipgi bus ir 
kalbėtojas d. F. Abek, iš Chicagos. 
šį vakarėlį rengia Komunistų Parti
jos Lietuvių Frakcija ir pelnas yra 
skiriamas “Vilnies” dienraščio pb- 
pieros fondam įžanga tik 10 centų. 
Taigi atsilankykit visi ir atsiveskit 
savo pažįstamus.

Komfrakcijos Liet. Biuras.
( . • . , (46-47)
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NEWARK, N. J.
A.L.P.M.S. 7-tos kuopos susirin

kimas įvyks sekrpac|iėnį, 28 d. vasa
rio, 4-tą vai. po. pietų, 180 New York 
Avė. Draugai1 ir' draugės, visi daly
vaukite šiame mitinge ir galutinai 
išspręskit dalyką prisidėjimo prie Sįe; 
tyno Choro.

Komis. Narys J. Ruseckas.
/ (46-47)

Liet. 
pranešame, kad 28 vasario-Feb., 2 
vai. po pietų, paprastoje svetainėje, 
įvyks svarbus mitingas, į kurį visi 
nariai būtinai turi ateiti. Yra įvy- ■ 
kusi klaida su draugais iš Pittstono, 
nariais kapinių draugijos,, kurie yra 
nusipirkę tris lotus ir turi keblumų. 
Todėl visi nariai, o ypatingai pitts- 
toniečiai dalyvaukite šiame susirin
kime, arba atsiųskite savo atstovą. 
Susirinkimas yra šaukiamas reika
laujant Plymoutho kapinių bendrovei 
tą dalyką ištirti. Tad dalyvaukite vi
si ir gerai išspręskite šį dalyką, kad 
vėliau nebūtų rūgojimų.

L.K.K. Rašt. J. Stankevičius
(47-48)

Iš Vaikščiojimo pc 
Šlubas, Renkant Aukas

WATERBURY, Conn. — i 
Hartfordo kalėjime sėdi trys 
draugai už vadovavimą bedar
bių demonstracijos, jąų, apie 
8-ni mėnesiai. Ir vienas iš jų 
serga, o katėjime sirgime jo
kios priežiūros, tai gana pa
vojinga; Tad darbininkiškų Į 
orgūnizacijų nariai bei narės j 
susirūpino tiem kaliniam aukų 
pąriiikti. Kelios kiiopos pa
skyrė kiek iš iždų, bet kadan-; 
gi ir kuopai {ižduose- nedau- 

giausia randasi, tankiai auko- L.D.S.A. ?: __
v__  __ L.___ darbininkiš- iyyks 2 d. kovo, po^num. 69 s. Ęm-
kiems reikalams, o dabar be-

. » » • « • ’ loOo Cl 1. <Sl U4 C *3 į JI UU11IV 1 UVz lt

dai’bės laiku ne VISI draugai laiką, ateikite, nes yra daug svar- 
gal užsimokėt net hiėh’esines bių. reikalu. ‘

eutnv+n pH I nų Prirasytl Pr,e ,nusų darbimnkiš- buidiLd cit ]<os organizacijos.duokles, — tad : 
per stubas, prašyt aukų tiem 
draugam paliuosuot. Eit su 
dėžutėmis po du per darbinin
kų stubas, nes 
nesirūpina ‘nei 
bedarbiais, nei politiniais ka
liniais.

Vasario 14 d. išėjome aukų 
rinkt keturios poros: trys Jau
nųjų Komunistų Lygos nariai, 
keturios L.D.S.A. 12-t6s kp. 
narės ir viena narė A.L.D.L.D. 
28-tos kuopos. Į tris valandas 
laiko, vaikščiodami po darbi
ninkų stubas, gavome tam tik
slui 13 dolerių ir 28 centus.

Vasario 21 d;, ,sekmadįęnį, 
išėjome penkios poros' parinkt 
aukų tiem patiem pdlitihiatn 
kaliniam, ir surinkom 20 dole
rių, su centais. Ėjome'per vi
sas dąrbinųįkų gyvenamas stu
bas'; riėi vienos helenkemė ir 
patyrėme, kad abelnai visi 
darbininkai! prielankiai atsine
ša link. įkalintų i'bedarbių de
monstracijos vadų ir, kiek iš
galėdami.. aukoja. O jeigu 
kuris visai negali, kaipo kąd 
visiškas bedarbis, tai apgailes
tauja, kad negali pagelbėti. 
Beveik neradome nei tarp ti
kinčių darbininkų tokių, kad 
vytų iš fstubos, apart poros 
moterėlių; viena pasakė, “ne
turiu pinigų,” ir užtrenkė du
ris ; o kita, pusgirtė lietuvė 
parapijohka nieko nedavė ir 
rėkė, kad greitai išeitume iš 
jos stubos, ir dar atėjus pas 
kaimynus, 'kurie šalę jos gyve
nau šaukė aiškindama, z kad 
nieko jįį; neduotų.

B'M' fbkie žnibnės, kaip tos 
dvi “asabos,” tai tik išimtis; 
jįe jau. visai sugadinti kunigi
jos. ir, syąigiųanč'ių gęrimų, ;ir 
tokių veikiausia niekas nebe
pataisys?

■ • r NEWARK; N. J. ‘ ' t
A.L.D.L.D. 5 kp. bus laikomas mėne
sinis susirinkimas 26 d. vasario, Ku- 
bio svetainėje; 79 Jackson St., 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 ^.D.S.A. 11 
kuopos Įvyks šeštadienį, 27 vasa
rio, Rusų name, 995 N 5th St. Pra
sidės 8 vai. vakare. Programa susi
dės iš John .Reed Kliublo aktorių, 
muzikos šmotelių ir drg. R. Mizaros 
(nesenai grįžusio iš Sov. Sąjungos 
po trijų mėnesių tyrinėjirtio) raporto 
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: vąl. vakarė, 995’ N. 5th St. Visi, 
kurie įeinate į 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. Ramanauskiene.

(46-47)

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- 
lapį. Padalinta j 6 skyrius ir 21 straipsnelį. Apima: per
eitą karą, kas prie jo privedė, dabartinį prisirengimą impe
rialistų karan prieš Sovietų Sąjungą ir jų pačių tarpe už 
rinkas. Ką reiškia bedarbė ir ar bus jai galas. Prie ko 
veda Mandžūrijos įvykiai. Ką reiškia oportunistai ir jų 
judėjimas su Prūseika priešakyje. Žodžiu, brošiūraitė da
bartiniais bėgamais klausimais. Siųskite užsakymus A.L.D. 
L.D. Cėntrd Jtomitetui.

D. M. ŠOLOMSKAS 
46 Ten Eyck Street ’ ' Brooklyn, N. Y.
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< s n t: k MTittAO ■ I Mindėrto Draugai Eina Komunistii W teose A. L D. L D. Z1NI0S ; j Platesnį Veikim?
TORONTO, Kanada. — 

i Pereitą šeštaaiėnį, , dnksti 
ryto, policija surakino pan
čiais aštuonis Kanados Ko
munistų Partijos vadus, su
grūdo į traukinį ir nugabe
no į Kingston kalėjimą. Jie 
ten turės kankintis penkis 
metus. Teismas atmetė jų 
apeliaciją ir • užgynė teisę 
kūr nors augščiau’apeliuoti.

Visi draugai buvo sura
kintomis rankomis ir pas-1 
kui prirakinti prie vieno ii- lr į** 

x L O—x . Jn

Pirmo A.L.D.L.D. Apskričio A.L.D.L.D. Pirmas Apskri- 
Komiteto Veikimas i tys buvo pasiuntęs delegatą į 

Apskričio pildomas komite-i valstijos konferenciją Spring- 
tas turėjo posėdį vasario 15 
d., “Vilnies“ svetainėj. Iš ko
miteto narių dalyvavo 7 ir 2 
nepribuvo, jie sekamame po
sėdyje turės pasiaiškinti, kode! 
nedalyvavo susirinkime.

Drg. K. Apolskis, Apskričio cijoj, 31 d. sausio, Milwaukee 
organizatorius atidarė 1 .. . .
ir pirmininkavo. Jis turėjo; skrityj yra šiokis, tokis veiki- 
trumpą raportą iš veikimo, kad i mas ir

M1N1DŽ-N, W. Va.— Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 116- 

field, Ill. Atstovavo d. A. Ta- t°s kuopos susirinkime, vąsaiio 
14 d., apsvarsčius kuopoš bei 

jvo. visos organizacijbs reikalus, 
buvęs e^a prie platesnių darbininkiš- 

delegatii A^L.D.L.D. kų •klausimų. Nutarta reika
laut, kad kruvinoji Lietuvos fa- 

; šistų valdžia atimtų savo ran- 
1 j kas nuo drg. Kasperaičio gy vy- 

Padaryta tarimas, kad

«

raška. Jis išdavė gana gerą ! 
raportą iš tos konferencijos.

Drg. P. Krakaitis, 1 
brolišku < 
8 Apskričio metinėj konferen-

„w.v.v vM‘vj, 31 d. sausio, Milwaukee, ! 
posėdį Wis., raportavo, kad tame ap-i

____ _ ___ _ _______N----1___  "r kuopose yra po keletą kuopa, būdama klasiniai darbi- 
turėjo pasitarimą su valdyba ' Komunistų Partijos narių, ku- ninkiškų pažiūrų, nepasigane- 
pasiuntime delegatų į A.L.D.1 rie vadovauja komunistiniame : diiltų vien duoklių, užsimokėji- 
L.D. 8 Apskričio konfęrenci-; veikime. Konferencijoj daly- Tu’ P^jntų darbininkišką 
ją ir į prieškriminalistinę vavę delegatai p a s i ž a d ėjo literatūrą; ir kuopa pradžiai 
konf. Springfield, Ill.; darba- daugiau darbuotis tarpe vie-1 šio darbo paskyrė du dolerius, 
vosi surengime prakalbu Indi-' tdsi lietuvių darbininkų, gavi- į instruktuodama savo komitetą,

- - - - * me daugau narių į A.L.D.L.D. l kad daugiausia būtų platinama
• literatūra anglų kalboj. Nes

, ir, iš- 
! skyrus kelis, .kurie nepataiso
mi, kiti pritaria darbininkiš-

Bet supranta- miJ Komunistų vuuų nestif 
Jo prakalbose visur 1 Mizaros prakalbos gana gerai1 ma, kad kuopa neuždraudžia ir naikins Kanados Komunis- 

'y \ / >, ir draugams veikė- lietuviškos literatūros dieni- tų Partijos.
jį sveikino didis delnų ploji- jams pridavė daugiau energi- niais klausimais. . ijbs.

- - - -- - . . .v i
, ~ r.,. . . A . ■ šiame susirinkime tapo is-1kalbos apie Sovietų Sąjungą.; Eoseparkieciai turėtų daugiau Į rinktas k s korespondentas>, 
Finansinė apyskaita tilps vė-isubrtisti veikti tarpe bedarbių, j - - - - ----
liaus ,kiek, kur d. MizAra pri-! ~ v^iunino

ėmė aukų delei lėšų padengi
mo.

A.L.D.L.D. kuopų neblogas 
kooperavimas su Komunistų 
Partija, kur Apskritys nusky
rė kvotą gavimui naujų narių 
į Partiją iš Aldiečių tarpo, iš
pildyta tose vietose, kur mū
sų draugai nesnaudė, bet dar
bavosi gavime narių. < 
geriausia pasirodė Bridgepor- 
te, West Pullmane, 
Park, Melrose Park ir kitur. 
Bet daugelyj vietų visai nieko 
neveikta minėtu klausimu.

Dabar apie i tarptautines 
darbininkų k o n f e r e n cijas. 
Kaip Apskritys, taip ir kuo
pos svarbesnėse konferencijo
se dalyvavo, ypatingai atšau
kimo “kriminalio sindikaliz- 
mo” įstatymo. šiose konfe
rencijose Aldiečiai atsižymėjo 
skaitlingai delegatų nusiunti
mu. . .i ■ •'

ana Harbor, Ind. i
Drg. V. V. Vasys, sekreto- kuopas ir į Partiją. ■ 

rius Apskričio davė platų ra-

t

literatūrą; ir kuopa pradžiai

Drg. P. J. Petronis raportą- j čia lietuvių mažai tėra 
portą iš abelno veikimo ir pa-: vo apie-A.L.D.L.D. 182 kp., . 
žymėjo,* kad d. R. Mizaros Melrose Park susirinkimą, kad J1 
maršrutas buvo visapusiai se’k-j kuopos veikimas geras ir d. I l<am judėjimui, 
mingas.
lankėsi daug publikos ir visur I pavyko, ir
• • k ! -1 • .1 ! 1 1____ . 1 - ' ’ '•

mas už pasakymą geros pra-1 jos prakalbų pasisekimas. Mel-

■ o tai yra būtinas reikalas dar- 
i buotiš.

Drg. Petronis aplankė Har
vey, Ill., draugus ir jis ten tu
rėjo pasikalbėjimą atgaivini
mui A.L.D.L.D. 125 kp., kurios pio! 
veikimas apmiręs. Jie nusita
rė surengti greitai prakalbas 
d. F. Abekui, vienam iš “Vii- -----
nies” redaktorių. Apie pra-

St.

New

LIETUVIS GRAKORIUS

Scolten Avė., De-

Avė.

414*

EI-

U • 
ge-

ąs.

Avė., '

Royal-

Shnmo-

Uarris-

Castle i

1242 Solvay Avė.
■9534 Russell St. 

kas •ketvirtą nedel- 
2 vai. po pietų.

IR APIELINKftS 
PRIEŠFAŠISTINIS K-TAS. 1931: 

>4 Margueritei

222
970 , ^.Isop

So. 5th Street

4177 Ashland
6388 Spartą 

. 7148 Mac Kerizie

4689 Brandon Ave.
7715 Dayton Ave.

Vine St.,

Poplar St.

Box 568,

E. 4 th St., West

Autumh Ave., Col-

Andrus St., Akron,

Norintieji ge
riausio) patar
navimu ii; už 
žemą kainą, 
nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 Broadway'

SOUTH BČSTON, MASS. ; 
Residencija: 13 West 3rd Street Į 

Tel.: So. Boston 0304-M |

Avė. ;
Avė. 1

Avc.

. Pirm. S. Ivanauskas,
j Ave., Wilmerding, 
i Pirm, pagelb. W. A? Kairys, 
Į Broadway, Pitcairn,^f’a.
I Prot. sekr. A. K. Sliekienč, 3121 
j roy Ave., Pittsburgh, Pa.
Į Ižd. J, Gataveckas, 109 Cress 

Carnegie, Pa.
Way, S. S Pittsburgh, Pa.

go lenciūgo, tartum jie bū
tu baisiausi kriminalistai. 
Bėt Kanados darbininkai 
kitaip į tuos draugus/žiūri. Į M-p? 
Darbininkai žiūri į komu-' 2'4^-ft xščdeiki».; 

mistus, kaipo savo klasės 
| vadus. Uždarymas astuo
nių komunistų vadų nesiv-

rašinėtų darbininkiškai I 
i spaudai žinutės iš šio.s apielin-; 
: kės. (

Draugai, padėkime šią apie- 
linkę ant darbininkiško žėmla-’

L.eI.S. 116 Kp. Koresp.

/c i vAcii m vm i c u et v'ji i u • r*, pi v j J l Cl s C • W o

♦ Rodos, kalbas jau pranešta d. Tamke- j Darbininkai Privertė 
<1 />• ZA VA i 11 r, *,»■< • za w r 1 x Za z I va /fr i 1 r« 1vičiui į Harvey,, kąd rengtųsi, i 

Garfield i Gary Indiana Harbor ir p.
Chicago A.L.D.L.D. kuopos tu-. 
retų daugiau veikti darbinin- 
kų judėjime. Kadangi čia lai-1 
ke Mizaros prakalbų lankėsi 
ir iš Apskričio pildomo komi
teto nariip P. J. Petronis, A 
Pažarskas,. J. Kiškis ir Apols
kis, jie patyrė, kad dirva vei
kimui yra:gera,-tik reikia dau- Imą į mokyklą 
giau darbuotis aldiečiams.

x

116 So. Halsted St., 
t- ' • - i : i ; i iChicago, III

Ji augs ir bu

Legionas Padeda 
Laužyti Streiką

New Kerisingtxjri. Pa.
Iždo ulobėjal •> ~ r , t >
G. Urbonas, ,434. Library., St., Ęraddopk, Pa. 
J. ih'hpjiaį, 1925 Ilarcums Way, S. S., 

Pittsburgh. Pa-
J. Miliauskas, 626. Woodward Ave., 

McKees Ročka, Pa.
A. P. L. A. FINANSŲ ŠĖKilEToRtV 

ANTRASAI , , , 
Kp. • - Sekretorių k antrašas.
P. FranctoeyiOh, 3469 W. Carson St. Corliss 
Sta., Pltsburgh, Pa.

3—P. Sadulieno, 108 Creaa St., Carnegie 
Pa.

4--St. Kuzmickas, 197 Ohio Ave. Shenan
doah., Pai'' .... i . i o • c

5— įf, , PąulavičienS, 123 E. Monroe St., 
MėAddd, fa.

6— S.. .TolksniBjj. 7709 Aberdcn Ava
Cleveland, 'Ohio; 1

7— <-į. D. Sliekas, 3121 Elroy Ave., Brent,
■wood,’ Pa.'. i •' '

8— W.'JjtaSiriakfcb 2310 Sarah St., S. S 
Pittsburgh. Pa..

0—3. : Ylu&daviČe, 538—3rd Ave.,
10— LenAlW ’̂is;PH&0 Union Ave., Chičšiįo

11— Anna Adomaltia, 103^—4th 'Si,,' Monon-'
gahęla, ųPą. . . . , -< 0 ,..re.’ .

12— John Kinder!*. 439 Mhplewood Ave.,
Ambridge, Pa. h . :

13— S. Orban, R. F. D. 42, Rieck Landing,
I^H» -‘t - * ' r < -/«' * » • t * ‘ » •

7 . Urbonae, 434 Library fit., Brad
dock, Pa. - • ,.

15— P. Kavaliauskas, 300 Todd St., Aliquippa, 
Pa.

16— J.. Šileika, 142 Pine, St.k Nanticpe, Pa.
17— K. , Levihe, 242 Penn Ave. Extension, I

Turtle Creek, Pa. , ■ / t: i
‘ ’ Preikšą, P. O. Box 201, Minden,1 

W. Va. ;; ..
. O. Pox 65, Slovan, Pa. 
70-421 Link Ct., Maspeth, 

N, Yt v< e r
1324 Powersdale Ave., 

Youngstowp, . Ohio. ; ,
25— J. Dielininkaitis, 41 Eckert St., Buffa- j

lo, N. Y. , .
26— J, Sevis, 221 Ę. Mahanoy Ave., Girard- ■
!. vlilel>tpi." iji-.i
27— Motiejus Balutis,-Box 24, Wilsonville, Ill.
29— Antanas KubilSkis, Box 236, Coal Cen

ter, Pa. , ( ,
30— J. Leonhitis, 107 N. Duquoin St.. Ben

ton. III. I
32— Li. Tilvik, 38. N- 7th St.. Easton, , Pa. [
33— Ą. . B. Shqtkus. 1256 Scribner 

Grarid; Rapids, Mich.
34— J, Audiejaitis, P. O. Box U3

i ton, III.-. .
i 35—K-, Bagdonas, 114 N. 

kin, Pa.
: 36—Alex Keršis, 711
| ■ burg, 111.
i 87—L Aimanas, P.
I , Shannon, Pa.
■ 38—M. Tanaulieriė, 

Frankfort. Ill.

19—J.

w.
o.

102
PIĄJIMUIL, All*

I 39—Tony Zeoolek, 514

1388. MIDDLESBORO, Ky. — w Ohio. # » ,
Vietinis Amerikos Lėgiono ! Guziavisung, p. o. box 4oo, Benia, 

' skyrius po vadovybe reak-: 42“S.ank Mil<en p‘ °’ Box 264‘ Buckner’ 
. LlngevlČĮcnS, 424 Fordney Ave., 

.. nŽukienš.-P. O. Box 426, Zeigler, Ill. 
[. Savukaitienė, P. O. Box 262, Cuddy, 

Pa.

į V -A j i A 11«

icionieriaus Debusk atvirai f43-“;8inąLTM&n5'
i padeda anglies baronam lau-! JŽZm: - 2u<kfen8,‘f'.c
:žyti mainieriu stręiką ir ,te-146-ja'petrau8ka8, p. o. box ns, manford,

LIETUVOS ŠONŲ IR DUKTERŲ PITTSBURGHO 
DHAU^vsrfis NAUJOS VALDY- 

1 BOS, 1531 M. ADRESAI, ’ 
. f LOWELL. MASS.

Pirm., A* Faluhlnskas
Belle Grove, T>ox 108, Dracut, Mass. ;

Vice-pirmininkas M. Dulkienė
180 Concord St., Lowell, Mass. | 

Prot. rašt. V. Mikalopas,
, 973 Central St. 1

Fin. rafct. A. Rutkhuskas • - -■ TT , „1 Vine Street Fin. sekr. J. Urbonas, ^1*25 Marcum
IŽdirtiritids, Š. Paulenka . , |

12 Chase St. I
Kasąs globojai:, J. Kąrsonas , 42;
Tyler .St.; A. Randeliunas, 98 Cha
pel St.

Savo susirinkimus draugystė laiko 
l^iękviepo mėnęsią antra, ncdėldicnį, 
2-rą vai. įio piet,ų, Italų svetainėj, 
19 Utiio'n St. LoWell, Mass.

Bell Phone, Poplar 7545

‘ A. F. STANKUS
Graborius-Undertaker

Išbalsamuoja i 
visokių kapinių 
tarnavimo ir « 
valandoje (šaukitės pas mane, 
galite gauti lotils ant visokių kapinių kuo 
geriausiose vietose ir už žemą kainą.

laidoja numirusius ant 
Norintieji geresnio pa-, 
žemą kainą nuliūdimo 

Pas mane

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 , IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

'I
i- f

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

, Įžanga Dieną ir Naktį 50c 
Subatos vakare 75 centai

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

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati
darė naujausios rūšies maudynes su modernišlįais pa
gerinimais. čia įtaisyta didėlis plaukimui prūdas sii 
Šviežiu Vandeniu. Lapuotos vantos išsipūrimui veltui! 
MOTERIMS PANEpELIAIS IR UI'AIPNlNKALS,. nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsiperimo: Rusiškas, Turkiška^ ir . ga
ro vanojimosi kambarys.' Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS Fu geriausiu ga
rantuotu patarnavimu.

29-31 Morrell St, tarpe Cook ir Deveboise Streets 
TIES BROADWAY IR I-Ll’JSHING AVENUE, BROOKLYN, N. i.

KELRODIS: B. M. T. cleveiieriu; išlipt ant Flushing Ave. stoties;
B. M. T.subway—išlipt ant Montrose Ave.' stoties; visais 

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

Ind.
47— J. K. Alvinas, 2322 

troit, -Mich.
48— Ant’.i, Malinauskas, P. O. Box 246, Min- j 

ersvilje, Pa.
■ 49—A. Matulevičius, 279

Brooklyn, N.; Y.
50—Cfi. . Adomaitis, 420 Pressly St., N. S. 

Pittsburgh, Pa.—69

52—Ąntąnina Mikužienė, 
Chicago. u.

J 53r—J. Gudišauskas, 437

j 54—Geo. Braknis, 
Pontiac,' Mich'.

! 55—V, Ęlonskis,
I 'ingtoih, Pa.
I 5ę-rV.,.Glaubicus, 316 George Ave

i rorizuoti darbininkus. Dar- i

PtlMMt ■»«>' ™° \
i ' ______ J jo šalintis. Štai, bėgy j e pas-1

kutinių kelių savaičių net j 
'20 Legiono narių- mainieriu ir>2-Ąntanhla “ikui10' 
įmetę tą streiklaužių įstaigą i 
į ir įstojo į Nacionalę Mai-! 
(nierių Uniją.

MASSILON^ Ohio.— Dvi 
savaites atgal 9 metų' balt- 

iveide mergaitė pabijojo ba
rimo bei lupinio už nenuėji- 

ir pasakė,
kad du juodveidžiai ją nu- 

' si viliojo ir norėjo blogai pą- 
įšięlgti: Tuoj aus policija su- 

= "areštavo du negru jaunuo- 
me-

Suokalbis prieš Darbininką 
' Tarptautinę Pagelbą

S., Empire St.’, 

2545 W. 43id St. 

Elm St., Tamaqua, į 

Crystal : Lake Dr., , 

Avc., Wash- 1 •1 
,N. End, 

-jįokh- ■Norkus, 351 Ferdinand St,, Scran- ! 
? ton, , Pa.

58—J. N, Vąlanchausky, 11. Bigelow St., į 
Brighton. Mans-.

------------ I

WJIkes-Barre. Pa.
57—John -Norkus, 351 F

FAŠISTAI NUŠVILPTI LIETUVOS NEPRIKLAU '^
S0MY8ES MINĖJIME; KOMUNISTAI BUVO

'nuoliai spėta laiku išgaben- 
|ti į Cantoną kalėjimam
I

Tarptautinis Darbininkų 
vietos tautininkai minėjo, galvų kepures ir traukia lau-j Apsigynimas pradėjo maši- 

- l nę kampaniją už nekaltų 
-i jaunuolių paliuosavimą.

fašis- Darbininkai išsijudino ir 
■privertė valdžią jaunuolius 
ipaliuosuoti.

nuo I ,

DARBININKU SVEIKINAMI
PITTSBURG4I. — Vasario i ūkia, kojomis trypia. Kiti ant g J --- X —Ji! -L. 1 -U 2 -L*—! J - ! i i » _ * i

Lietuvos nepriklausomybės su-1 kan. Fašistai bando neleisti 
k^ktuves. Buvo gęrai rengta-. į Dargiui kalbėti, bet didžiuma j 
si iš anksto. Garsino, kad bus, publikos pradeda atakuoti 
gera muzikalė programa. Ta- 
čiaus, ta programa buvo labai 
mizerna. Jurginis chpras rė
kia be jokios harmonijos. Bu
vo garsinta solistės, bet tiktai i 
viena Paulekiūtė pasirodė su' 
pora dainelių. 7“ 
pasirodė northsidiečių orkest
rą.

Pirmininkavo ponas Virbic
kas, vietos fašistėlis. Trumpai i 
kalbėjo duonkepys Pivoriūnas.' 
Jo gremėzdiška kalba visai ne- j 
lipo į ausis. Bandė pataikyti' 
į žmonių jausmus, kad pagar-: 
sinti daugiau savo biznį. Gy- ’ 
Tė Grinių, kaipo geriausį Lie- »

pradeda 
delnais ir kojų' trypimu 
tus.

Pirmininkas Nuvejamas 
Pagrindų

... . . Pagalios pirmininkas
Kiek geriau. bickas bando įsikišti.

pasako, kad veikiausia
; temos nueita.“ Publikoj kyla 
dar didesnis švilpimas, ūki
mas, kojomis trypimas. Dar
gia ir Virbickas sykiu bando 
kalbėti, bet nieko negali pa
daryti. Publikos negali nura-’ 
minti. '

Publikos aiški dauguma nu
sistačius prieš fašistus. 1

Vir-' 
Jisai 
“nuo I

KNOXVILLE, Tenn. — 
I Policija yra sudarius pla-j 
i nūs inkriminuoti Darbinin- ' 
1 kų Tarptautinės. Pagelbos į 
.darbuotojus, kurie rūpinasiI 
i streikuojančiu mainieriu i 
i šelpimu. Štai koks bjaurus į o. Gantari 
> skymas vartojamas: 
pačiam name užsidėjo ofisą 

j slapti policijos agentai ir 
S tuojau užkvietė Tarptautin. 
Darbininkų Pagelbos rašti
nės darbininkus pas juos iš- 
! sigerti. Žinoma, mainieriai 
; griežtai jtsisakė ką nors 
I bendro turėti su jais. Tuoj 
i paskui pribuvo policija ir

D.L.K.Kj DRAUGIJA
- DETROIT, j MICH.

VALDYBA 1931. m.: 
J. Liubartas,

4177 Ashland 
pagelbininkas, M. Biršenas, 

6388 Spartą 
I Nutarimų rftšt. I’. Gyvis,

. 7148 Mac Kerizie 
‘ | Turto rast. J. Overaitiš. , . .-. .

i 
' Iždininkas A. Vogčia,
: KASOS GLOBOJAI: 

avienė,

Tam ' Zigmuntienė, 
Susiriilkimpi atsibus 

dieni kiekvieno mėnesio. . _ .
Lietuvių svetainėje. 25 ir Vcrnor Highway

Pirm.

Pirm.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
$—3-ė -ė—€—3'*'- -s—3'*® e-»3—* f **3*^

< > • 1

Mooney Šaukia Remi
Kentucky Mainierius j Ęnl DpSįų šSm 

’ kią Ir 11 n nr4 n T’i v-m /a i n n z-4 n rrr i

NEW YORK.— Tarptau
tinis Darbininkų Apsigyni
mas gavo telegramą iš San 
Quentin bastilijos nuo Tom 

Dar- Mooney. Mooney šaukia į
• • ' I ♦ Ą • 1 ‘I 1 ‘ ‘

'būk jis pardavinėjąs degti
nę! Šituo bjauriu’ suokal
biu bandoma inkriminuoti 
organizacijos darbuotojus.

tūvoj vadą, kad Kuosai valdžią g*s bancįycjamas kaįp įr teisių-! visus Amerikos darbinin- 
asis am^ a i a v . • įįs n* sykįu reikalauti, kad jam kus* ^Darbininkai vienvki-
Buvo perstatytas ir tautis-1 * * * A Virbickas leistu I/- i vienykįkas kunigužis. Bet jis nieko | ^1^ kovokite uz Kentucky

mainierius —. neleiskite žu-
kas kunigužis. Bet jis 
nepasakė. Tiktai suriko, kad
Lietuva nepriklausoma,

dar kalbėli, pasako: “Čia turi! 
visi išsirėijęžtiį r Savo mintis.“t n V 401 1OOAX AJl/vjo p*. QCV V v/ 9 e 1 1 • •

“ad Vienas iš piblikbU garsiai at; dyti tuos drąsius klasinio į 
teil . ui.J ,'li •'.LI.l. JJX_ i 11____ i lrr>VA bni.AiTTi'nr. >>

Francijos Karo Bud- 
žetas Didinamas

VIENYBES DRAUGYSTE 
MONTELLO, Mass.

Valdyba 1931 metam:
| Pirm, W. Gelusevičia, 51 Glendale St.
I Pirrti. paeglb. A. Sauka, 

256 Amen St.
Nutarimų rašt. J, Stripinie.

į 49 Sawtelle Ave.
j Turto rašt. K. Verislauskia, 

12 Andover. St. ,;
i Ligonių rašt. M. Jazukevičia.
I 153 Atneš St.
1 iždininkas M. Miškinis, 

9 Burton St.
Iždo globojai: P. Krušas. .14.1 Sawtelle Ave.,

B. Zdanavičia, 11 Glendale St., J. Bale- i 
vičia, 86 Webster St.
Maršalka A. Barkauskas, 
102. Hfiritlngton -St. 
Visi Montell. Mass.

LIETUVOS ŠŪN U IR DŪK. 
TERŲ DRAUGIJA 

i Grand Rapids Mich.
VALDYBA 1931 METAM: 

: Pirmininkas—K. Margis, 
1323 Muskegon

1 Vico-Pirminihkas—A. Kareckaė,,
A 730 Nason St.

Box J17 |

1108 Elizabeth Ave i 
f is . 113? j Walker Ave. I

O

. 1439 South 2nd Street
PHILADEL PHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

Laisriiuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer

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

LIETUVIšKA-AMERIKONIšKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Tapkite šoferiu ar mechaniku, 
mokite šio amato seniausioj ir _ 
riausioj įtaisytoj mokykloj. Vienatį* •- 

■ nė Lictuviška-AmerikoniŠka Automo
bilių Mokykla, kuri turi garadžių ir 
taisymui dirbtuvę praktiškoms lėkei*, . 
joms aut visokių rūšių taisymų. Mo
kiname genęrahai visiško perstaty
mo,* carburetor ir visas sistemas ’ 
elektros pritaisymo prie automobh, «* 

.orįai. . . Už 4piIną mechanikos kursą mokestis labai 
prieinama, patvarkyta' leiSgvu' išmokėjimu. ■

Pilnas važinėjimo kursas, [imant ir smulkius pataisymus, 425.00. Spe- 
.cialis . 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. ]jo pietų.

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

> 11 * t ; 1 j ‘ 
liaus. Ekspertai ipstrukt 
prieinama, patvarkyta len

Nutaririitl Raštininkas—K.< Rasikąs, , 
  ,.V • • R. R. 0. B< 

PARYŽIUS.— Francijos'Turtd 
; 1 v u .. ..-i ... 1 -I Iždlrifrikas—A. D;-valdžia praųese parlamen-i 

Itui, jog 19Š2 metais jinai i-----
ketina išleisti daugiau karo | 'Biru

, MONTELLO. >1ĄSS.> ( , 
. J VALDYBOS ADRESAI: { , 

Plrrri. E. penlulienš^ 16- Bunkir Ave. 
Vico-pirm. O. Turąkicnė, 79 Vine St. 
Prot. rašt. T. Zizefi, ‘678 N. Main St. 
Fin.,- Rašt. į Kr Cėreškięnė., 87 Battle St. ( 
IŽd. M. Klimavičienė, 31. Clarence St.

, Kasos Globėjos:) 1 J ' • 
V. Baronienė, 9 firoad St. , 
M. Duoblenė, 221 Ames St. < 
V. Bartkienė, 29 Intervale St. ■ 
Ligonių Rašt. M. Potsus,1 184'Ameš St.

18 Vine St.

a i • . j X v 10 publikos j garsiai at-
skiepia j ^ifph^tąi Iturj kąro kareivius.' 

............. .. .’A !dp«B)aūsj 1 ■ ‘
apiodisnientą,j.’ f PJi r m ini įkąš į . , TT • 
’Virbickas sprdnka jnuo pakinį-’ Vadams NtiSMS

visa ! pįršty Antspaudas
............  i : KNOXVILLE, Tėnn.
O-Pora ten jbuvųsių draugTj Vasario 23 d. policija =>uc- 9uuunu
tuojaus prie pagim u daro n,g jraUgUS Harry Jackson,; 460,000- kareiviu. Be to, ka-*' 
svetainėj bus prakalbos vasa-1Darbo Unijų Vienybes Ly-.nnis orlaivynas turi 40,000: „ferwos sOnv ir dukterų 
tio 24 ir kalbės komunistai, gos oragnizatorių, Gertrude [ lakūnų. 
Publika eidama laukan ploja f

i ir gaudo lapelius. Fašistai eL Tarptautinės Pagelbos,

laisvė yra* . Sd tuo ir užbai
gė. Paskui jis dar uždainavo 
apie kelbonus ir davatkas. 
Matyt geras demagogas, moka 
prie atsiHRusięs publikos prisi-' 
taikyti ir iš to gerą gyvenimą 
turėti.

Kyla Didžiausias trnikŠMas
Parinkus aukų, kurįų visai 

mažai tegavo, perstatoma kal
bėti ponas Dargis, sakoma ne- 
senaiT Vokietijos sugrįžęs. 
Jis irgi tautišką giesmelę dek
lamuoja, Grinių garbina, verk-, _ ___
siena delei netekimo Vilniaus, na nosis nuleidę. Pirmininkas

nebepasirodė. Veikiausia per1; w t v ,
Užpakalines duris išbėgo. lejiman, paskui nuėmė pirš-

Tai taip įPittsburgho fašis- tu antspaudas ir paleido SU j 
tėliai minėjo Lietuvos nepri-;| p|grumojimu, kad* jie dau-j 

. Jų sutraukto^ gįau šiame mieste nepdsiro- 
uma pasisakė,

kalbėti.“' Pagtięha diflžjausj

■tižiais. bažnyęibš choras, 
publika sukilusi barasi, 
žiajsi per duris laūkan.

t ;

i reikalams, negu 1931 me- 
ltais. Bėgyje devynių mė- 
Į Tiksiu bus išleista $609,000,- 
'ooo./ . ; , ...

Francijos pastovi armija 
— (neįskaitant tos;-. kuri yra 

sūe-.' kolonijose) susideda iš

ir dabar delei ėjimo linkui visai daugiau ant pagrindų 
Klaipėdos praradimo.

Pagalios jisai prisimena 
apie tai, kad Smetona ginklu 
nuvertė demokratinę valdžią 
ir daugelį nekaltų sukišo į 
Varnius, o penkis tuojaus su
šaudė. Fašistams tas pasaky
mas nepatiko. Pakilo didžiau* 
sias triukšmas. Vieni švilpia,

klausomybę.
publikos didžiuma pasisaOkė- 
prieš fašistus ir sveikino koy 
mhhištus. ‘

Logan, atstovę Darbininkų
‘ ; H

Hickman, streikierį: 
mainierį. Sugrūdo juos ka-'

. A. P. L. 
Pirmininkhs 
.Corliss

Visi, trys draugai darbuo-
■McKees Rocks. PaSohietis. jusi streiko lauke,

DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN., I . '
i Valdyba 1932 Metams

i Draugijų Adresaį turns I
Turi “Laisvę” už Organ? Į l’rot. J. ; Kazlauskas, 481 Hud- Į
_. __  1 . 1 ■ ■ ., .. w.-i i bin, rašt. f J. Pilkauskas, Seymour

ANTRASAI i Mltšffi. Giraftfš, 174 .AšhĮfey, Sb.’
• I Organą, nrižigretojas M. $ėlipkas> 

Av'ė. -• $
BOtū.; pftWL’pa,'"‘j- l«M ,. Kr. Stašinskas, B<fx 656,' Nevi KU£ antrą ketvergą kmĮcy^biią .menę-.!

įsingtpn, ra. šidV Labor Lyceuttį ^čta?nėje,> 29
«cK± RoekT Pa“ ’ 626 Woodwarad Ave Lat^ehcė Si, HA'rM; Cdnnį'7:8Ą

lidinlnFat J.' iėsnMvl'rtuS. 538 3rd Ave., vai. vakare. . ' L

A. ANTRAŠAI 1032 Įj, .
F. Rodgers, 212 . Florfėn St.,

T
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Puslapis šeštas ,

VIETINES ŽINIOS

Milda

Union

LAIK-
NAU-

balius
Gas-

vakaro progra-
Aido Choras,

ir amerikoniš-

i
I 
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va- 
Laisvės”

Brooklyno Darbininkai, Šiandie Atsidaro T.D. 
Siųskit Atstovus Į Suk- Apsigynimo Bazaras su 
niasiuvių Konferenciją Aido Choro Programa

Šiandie vakare atsidaro ba- 
I žaras Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo. Pirmas vakaras 

■ yra lietuvių vakaras, kur dai- 
| nuos Aido Choras ir jo Mergi
nų Sekstetas.

Lietuviai turės bazare savo 
atskirą budelę.

Bazaras tęsis iki vasario 28 
d. Bazaro vieta yra New Star 

I Casino svetainė, Park Ave. ir 
EAst 107th St. Privažiavimas 
—Lexington Ave. požeminiu 
gelžkeliu arba 3-čios Ave. el- 
eveiteriu.

Bazaras rengiamas naudai 
politinių kalinių ir streikuo
jančių Kentucky mainierių ir 
New Yorko sukniasiuvių.

Lietuviai darbininkai, vaka
rais būkit bazare, kur kas va
karas bus šokiai, prakalbos, 
įvairių tautų darbininkiškų 

' chorų dainos, artistiška muzi- 
, ka, revoliuciniai vaidinimai ir 
t.t.

šiandie, ketvirtadienį, 8 vai.' 
vakare, yra šaukiama suknia-i 
siuvių streiko bendro fronto i 
konferencija ir mitingas'’ po , 
num. 795 Flushing Avenue, j 
Brooklyne. Visos lietuvių dar- 

' bihinkų organizacijos turi pri
siųsti atstovus į konferenciją, 
arba patys komitetai privalo 
atstovauti savo draugijas bei 
kuopas. Lietuvių Amalgamei- Į 
tų kriaučių 54-tas lokalas ypač 
turėtų neatsilikti. Nereikia 
manyt, kad čia tik moteriškų 
drabužių streiko reikalai, to
dėl “neapeina mums,” vyriš
kų drabužių darbininkams. 
Juk visoj pramonėj tas pats 
išnaudojimas, taip pat par
duoda kriaučius federaciniai 
ir “socialistiniai” vadai; eina 
tie patys geltonųjų vadų ge- 
šeftai su fabrikantais ir kon
traktoriais, algų kapojimai, 
sąlygų bloginimai ir t.t.

Kai kurie kliubai sakosi 
esą “darbininkiški,” kada kal
bi su jų vadais. Jeigu taip, 
tai ir jie privalo turėti savo 
atstovus šiandieninėj konfe- 
rehęijoj. O jeigu komitetai 
tuom nesirūpins, tai eiliniai 
nariai’ darbininkai turi paimt 
juos į nagą.

Į konferenciją — mitingą 
yra šaukiami ir abelnai darbi
ninkai ir darbininkės. Rei- 1 
kia išjudint visus, kad pagel- jį^to dolerių' vertės, 
betų laimėt sukniasiuviams da
bartinę didelę svarbią kovą.

K. Siūlinis.

NEW YORKO - BROOKLYN!) 
ĮVAIRUMAI

NEW YORK. — Miesto fi
nansų kontrolierius Berry da
vė sumanymą valdybai, kad 
nejudinamojo turto savininkai 
1932 metais turėtų mokėt po 
$2.59 taksų > nuo kiekvieno 

Tai po 
šimto,du centus daugiau nuo 

negu pereitais metais.

Ketvirtadięn., Vas.r25,1932

Nuteisė 35 Randauninkus 
Kalėjimai! ir Išmest iš 
Kambarių j Gatvę

NEW 
Ičuojanti 
pašaukti 
teismu.

strei-

teis-Brooklyne traukiami
man 55 daktarai, kad išrašinė
jo receptus gavimui alkoholio 

■iš vaistinių delei paprasto gė
rimo.

YORK. — 3 
randauninkai 
j teisėjo Neumann 
Juos nuteisė dviem 

dienom kalėjimai!, o “išėję iš 
Kklėjifrio, tą pačią dieną turi
te (Išsikraustyti laukan,”—pa
tvarkė kapitalistis teisėjas.

Į teismo rūmą atėjo ir 65 
kiti randauninkai, streikuojan- 
iFpfieš rendų brangurmą tame 
pačiame didnamyje ant Long
fellow Ave. Viena draugė ■ 
streikierė stojo, kaip teisiamų
jų apgynėja, ir aiškino, ko
dėl laike šio krizio, ypač be
darbiai, negali mokėti taip i 
brangiai už kambarius. Bet 
teisėjas ją sustabdė, liepda
mas būti “gerais randaunin-1 
kais ir neklausyt komunistų 
agitatorių.”

Po teismui, streikuojanti 
. randauninkai pasiryžo dar 

smarkiau kovot už rendų nu
penimą ir prieš bedarbių 
matymus iš namų.
Randauninkų Protestas prieš | 
. Imperialistinį Karą

135 streikieriai randaunin-j 
kai pereitą šeštadienį laike mi
tingo atvirame ore išnešė pro
testo rezoliuciją prieš imperia
listų įsiveržimą į Chiniją ir 
prieš jų rengimąsi užpulti So- 

, vietų Sąjungą. Pasiuntė pro
testo telegramą prezidentui 
Hobveriui, reikalaudami tuo- 
jaus ištraukti visus Amerikos 
kariškus laivus, jūrininkus ir 
kareivius iš Chinijos.

NEW YORK. — ’Washing
ton High School gimnastikos 
kambary mirė Antanas Var- 

; das, besileisdamas virve že
myn. Persilpna i 
jo plakus nuo perdidelio gim-;

i nastikavimos.

Vaizdingai Prirodyta 
Socialfašistu Išdavystė 

i prieš Sukniasiuvius

O V 1 1 V Vz kz ,

širdis susto- ituot, _ . _ . 1 4* 41

Būkite Koncertiniame 
Vakare A.LD.L.D. 1- 
mos Kp. Sekmadieni

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

į įvairūs
I RODŽIAI
IjAUSIOS MADOS 
luž prieinamą 
Į KAINĄ
a 
| Taipgi taisau visokius laikrod- « 
fžius ir. kitus papuošalų daiktus. I 
į Taigi kreipkįtes pas mane, o aš | 
I stengsiuosi pilnai patenkinti. ■ 
■ Williamsburgieciams, kuriems į 
s pertoli pas mane atvežti pataisy- | 
I mui laikrodžius ar kitus auksinius J 
I daiktus, palikite “Laisves” ofise.-1 
s IŠ ten aš pasiimsiu ir pataisęs | 
I atvešiu į'“Laisvę.” Jū 
| kėsite “Laisvoje.”
I VIKTORAS JANUŠKA 

127-17 Liberty Avė 
Tarpė 127 ir 128 gatvių 

Richmond Hill, N. Y,

užsimo-

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.
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Ateinančio sekmadienio 
kare, vasario 28 d., 
svetainėje, bus vienas iš mar
giausių vakarėlių, kokius tik 

j kada turėjo bile kuopa Brook- 
: lyne.

šokiai prasidės 6 vai. Muzi
ka iš Klaipėdos grieš lietuviš
kus, latviškus 
kus šokius. .

Koncertinėj 
moj dainuos
Merginų Sekstetas; o solo dai
nelių suteiks J. L. Kavaliaus
kaitė ir F. Pakalniškis; smui
ko solo grieš Antanas Balčiū
nas, pianu skambins 
Balčiūnaitė.

Prie to bus linksmas 
net su šokių komisija,
padinės pagamins skanių val
gių; netruks ir blaivių gėrimų; 
o saldainių, tai bus net iš So
vietų Respublikos.
’ Niekas neabejoja, kad tą 
vakarą svetainėje bus dau
giausia jaunimo. Teko girdė
ti, kad jaunuoliai ir jaunuolės 
rengiasi į tą blizgantį progra
minį vakarėlį.

Suprantama, bus nemažai ir 
vadinamų “sportų ;” o išlaimė- 
jimui kaip tik ir leidžiama 
sportiškas laikrodėlis.

Kviečiame b r o o klyniečius, 
taipgi ir iš apielinkės darbi
ninkus ir darbininkes, jaunuo
lius ir suaugusius; būti šiame 
parengime.

Reikia pastebėti, kad Ame
rikos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos nariai visi 
privalo atsilankyti į savo Orga
nizacijos parengimą. Praei
tyj daugelis jų nepasirodyda
vo savuose parengimuose. O i 
juk tai yra jūsų pačių organi
zacija, kuri kovoja už darbi
ninkų reikalus, skleidžia ap- 
švietą, platina .klasinį mokslą.

Nepamirškite visi ateiti į tą j 
, koncertinį 

“Laisvės” svetainėje, 
Lorimer ir Ten Eyck 
Brooklyne.

Įžanga tik 35 centai.
Kviečia

MEDICIN. DAKTARAS

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

Room 15, New York
Gydau įvairias ligas:

Staigias ir chroniškas; Odos 
ir kraujo; vyrus ir moteris... 
Padarau išegzaminavimą krau
jo ir šlapumo. Esu specialis
tas chirurgas: ausų, gerklės, 
nosies 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

Ypač pamokinantis suknia- 
siuviams mitingas įvyko per
eitą antradienį, Cooper Union 
svetainėje, New Yorke. Jį 
sušaukė Eilinių Narių Komite
tas, Jokiame pirmesniame jų 
mitinge nebuvo dar taip aiš
kiai prirodyta parsidavimas 
socialistaujančių vadų kompa
ničnos unijos International La
dies Garment Workers, kaip 
kad šiame. Aiškiau, kaip die
na, pasirodė niekšystė Sthles- 
ingerio ir kitų kompaničnos 
unijos valdonų, kurie apšau
kė savo feikerišką “streiką.” 
Tas jų “streikas” yra ’supla
nuotas' išvien su fabrikantais 
ir kontraktoriais, prieš tikrą
jį bendro fronto streiką, kurį 
veda kairioji Adatos Darbinin
kų Industrinė Unija ir Eilinių’ 
Narių Komitetas.

Masiniame Cooper
mitinge buvo perskaityta tele
grama, kaip vadai geltonosios 
International Ladies Garment 
Workers Unijos išdavė pen
kis šimtus moteriškų drabužių 
siuvėjų Montreale, Kanadoje; 
taip jie daro ir darys šiame 
savo prigavingame “streike”, 
štai ką sako ta telegrama:

“Sausio 7 d. penki šimtai 
moteriškų ploščių siuvėjų nu
balsavo streikuoti prieš uždar
bių kirtimą. Sausio 15 d. Fin- 
bergas susiejo su Drabužių 
Fabrikantų Sąjungos galva> 
raštinėje darbo ministerijos, ir 
padarė slaptą sutartį su bo
sais; pagal tą sutartį, Interna
tional Ladies Garment Work
ers Unijos atstovas Finbergas 
sutiko, kad būtų 10 procentų 

I numušta darbininkų alga; kad 
bosams būtų duota teise pa
leisti bei pakeisti dešimtą da
lį visų darbininkių ir darbinin
kų; kad būtų įvesta “čekoff” j 
sistema, sulyg kurios patys fa- Į pramogą, 
brikantai atskaitytų* iš darbi
ninkų algų tam tikrą dalį, kai
po mokesčius unijos valdybai.

* " . !
t(Pb to patys bbsai Šmė agi- j 

savo darbininkus visus • 
stoti į tokią uniją. Vasario 18 

: d. dešimtą valandą bosai sus- i 
j tabdė elektros spėką, pasaky- 
■ darni darbininkams, kad jau I 
i prasideda streikas. Darbinin
kai supyko (prieš tokią mekle- 
rystę), ir pati policija agitavo 
tuos darbininkus užsiregis- 
truot į (kompaničną) uniją. 
O sekančią dieną darbininkai 
buvo leidžiami dirbt, po užsi
mokėjimui duoklių, o vakar 
unijos vadai jau paskelbė, kad 
streikas užbaigtas, su numuši- 
mu darbininkėm ir darbinin
kam algų 10 procentų. Darbi
ninkai labai pasipiktinę. Aiš
ku, kad juos vadai pardavė.

(Pasirašo) “Bluegerman.”

balių,1
kampas |

Sts., j

Komisija.

NOTARY 
PUBLIC

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
1 208 West 54th St.

New York City
Valandos paprastomis dienomis 

nuo 2 iki 6 vai. po pietų. Tre
čiadieniais ir šeštadieniais nuo 
1] iki 1 valandos. Sekmadieniais 
ofisas uždarytas.
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MATHEW P. BALLAS 
(B(ELAUSKAS) 
G R A BŪRIUS

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

MŪSCI (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PAS1UNČIAM (. KUR KAM REIKIA. TURIM PR1VATIŠKĄ 
PIRMAJAI PAGALBAI AMBULANSlNį AUTOMOBILIU, 
KURIUO PAtARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ. IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA, VIETĄ, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS I, MUS, O MES 
KUOGER1AUSIAI PATARNAUS1M.

MŪSŲ, RAŠTINE ATDARA DIĖNA^ IR NAKTL MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

W W W W WV W W W W W W W

INC

TEL. STAGG 
2-5043

MEDICINOS DAKTARAS

B. BAGDASAROV
200 Second Ave.

Tarpe 12 ir’ 13 gatvių
GYDAU: KRAUJO IR LYTINIU 

ORGANU LIGAS
Valandos, papraatanios dienomis nuo 
ryto iki 1 po pietų. Vakarais nue 5 
8 vai. Sekmadieniais, nuo 11 ryto 
2 vai. po pietų.

Telef. ALGANQUIN 4-8294

JONAS STOKES
Fotografas

šiuomi pranešu savo kostum^- 
riams.: kad. perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion SU 
kam p. Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKESUSIRINKIMAI

n (k! 
iki

i Badu Mirė Bedarbis
Policmanas Ed. Mitchell 

rado begulintį ant tuščio loto 
bedarbi Antana Vieko, 52 me
tų amžiaus, Coney Islande. 
Matyt, žmogus buvo pasirengęs 
mirt, kad tokiame šaltyj, kaip 
kad buvo porą dienų atgal, 
“apsigyveno” visai po atviru 
dangum; bet gal jam “dori” 

. piliečiai bei policija mieste ne
davė ramybės jokiame užkam
pyje.

Nuo loto jis buvo paimtas 
į ligoninę. Pasirodė, kad tris 
dienas iš eilės buvo visai nie- 

i ko nevalgęs, o ir nuo pirmiaus 
ilgą laiką išbadėjęs. Į tre
čią dieną jis ligoninėje mirė;

i bandymai jį sustiprinti jau 
, nieko negelbėję.

Vieko pusantrų metų atgal 
! atvažiavo iš Baltimorės į New 
;Yorką darbo jieškoti. Tada 
jis svėrė 150 svarų, bet taip 
sudžiūvo, kad mirštant beliko 
jau mažiau šimto svarų.

O kiek dar tokių bedarbių, ; už darbo laiko sutrumpinimą 
kaip Vieko, kurie badu ir šal- į^į 40 valandų pe!r savaitę, už 
čiu „miršta šioj garsioj “gero- teisę visiems pasilikti darbe, 
vės” šalyj ! | už lygybę negrų darbininkų su

Bedarbiai ir dirbantieji, or- baltaisiais ir kt. ’ ' ' '
ganizuokitės į Bedarbių Tary- 1 . K. S.
bas ir .kovokite už ūmią vi
siems bedarbiams pašalpą ir 
socialės apdraudos įstatymą.

B. Bedarbis.

at-

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, i 
Iš downtown važiuojant, reikia pa- j 
imti Lexington Ave. subway trau- ’ 
kinį su ušraŠu East 180th St., arba 
White Plains Rd. ir išlipti ant Free- , 
man St.

Valdyba. ' I
(46-48) '

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-ray 
patinusias gyslas ičirškinimais

ir

PARDAVIMAI

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

X-SPINDULIU .DTAGNOZA 
GAZO ANESTETIKA 

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

tik susitarus.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūminR ir chroniikaH vyrų ir 

moterų iig«R kraujo ir odos. 
Padarau ’ iityrimų kraujo ir Slapumo.

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

JONAS STOKES «

302
512 Marion St., kampas Broadway 

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

PARSIDUODA 12 kambarių kampi
nis namas, 80 pėdų “sun parlor”, 3 
karam garadžius; taipgi 5 kambarių 
namas su elektra, šiltu vandeniu ir 
vištininkais. 10 mylių nuo Atlan
tic City, N. J. Lotas 300 X 300 pė
dų. Galima t pirkti už labai žemą 
kainą $10,500. Del platesnių infor
macijų rašykite: Box 1201, Dorland 
Advertising Agency, Atlantic City, 
N. J.

(47-48)

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Prie to Schlesingeriai ir kiti 
geltonosios unijos vadai dabar 
nori priversti ir kitus suknia- 
siūvius, kurių dalį jie dar kon- 
troliuja Didžiajame New Yor
ke. Bet jų pardavystę mato 
tūkstančiai,ir kompaničnos unit 
jos darbininkų; todėl vis dau
giau ir jų ateina į kairiosios^ 
unijos vedamą kovą už pakė
limą algų 25-kiais nuošimčiais,

-Telephone, Evergreen 6-5310

<

(46-47)

BROOKLYN, N. Y.Mirė Antanas Lietuvninkas
f

BALSAS” °,
oy

£ianioiiioinaiiiaiiioiiiainaiiioiiioiiiaiiiamoiiioiiioiiiaiiiatiK3ni3iiioiiioiiiatitoiiiaiiiaiii

Kainom p<> 
10c ir 1 Kr

Petras' Naujoka* 
Savininkas

JONO ARIU 
PETRO

galite 
žinių, 
Cross 
Ave.,

Tai
r LIETUVIŲ 

IŠDIRBYSTRN 
CIGARAI

Lietuvos Darbininkų ir Kaimo 
Biednuomcųes Dvisavaitinis Laik- 
: : : raštis (su paveikslais) :

ir
Taip pat 

Del platesnių 
14-02 
14th

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant višokįų kapinių; parsamdo au
tomobilinį ■ ij' karietąs vesėlijoins', 
krikštynoms ‘ ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

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

elektriką ir magnetizmą, ir važiavimą 
kalbose.

VIENINTĖLĖ. AMERIKOJE LIETUVIŲ,

AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLA
325 E. 14th STREET, ‘ Near 1st ‘ ----------------

MM

Pereitą pirmadienį mirė An
tanas Lietuvninkas, 46 metų 
amžiaus, narys Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo pirmos 
kuopos. Bus palaidotas Aly-* 
vų kalno kapinėse šią subatą. 
Kūną ’ išveš iš sesers Petronės 
Vižlauskienės namų po num.

. 135 St. Nicholas Ave., Brook-1 
lyn. ’Laidotuvių apeigomis 
rūpinąsi graborius J. Garšva.

Velionis buvo klasiniai pa
žangus darbininkas. Nesenai 
atvažiavo iš Wilkes Uarre, Pa., 
ir persikęlė į brooklyniškę L. 
D.S. pirmą kuopą. '

• Draugai, kurie tik galite, 
ateikįte į jo šermenis bei lai
dotuves, •.

SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT “LAISVŲ”

Išardymas, atitaisymas, sustatymas, suprast elektriką ir magnetizmą, ir vaŽiavima ir Plano automobilio; mokinama dienomis ir vakarais lietuvių ir’anglų kalbose? 
Mokytojais yra žymus ekspertai—L. TICHNIAVIČILS, B. J. VAITKUNAS ir kiti 
Jf r 1”’ (Llccnse> fr Diplomu gvarantuojame už mažą užmokestį... Mes padedame kiekvienam prie pirkimo karo. UŽsirašymas j mokvklą kiekvieną diėnąfriuo“ 
iki 9-tai valandai vakaro. Nedėliojo nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų

COSMOPOLITAN auto school \ t 
325 E. 14th STREET, Near 1st Avenue NEW, YORK CITY 

Telephone, Algonquin 4-4049

EKSTRA PIGIAI parsiduoda groser- 
ne ir bučernė. Turiu būtinai par

duoti šį mėnesį. Todėl atiduosiu už 
labai žemą kainą. Biznio vieta ge
ra, apgyventa rusais ir lietuviais. 
Biznis eina gerai, 
į partnerius, 
kreipkitės šiuo antrašu: 
Island Blvd., kampas 
Whitestone, Ų. L, N. Y.

Tel. Independent ,3-7494

Matas Rūkyti1
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

Kaip Brooklyne, taip ir 
kituose \ miestuose, biznio 
užvedimuose, kur rūkymui 
■nedegos yra užlaikomos, vi

ii r reikalaukite, z

Duoda daug žinių iš Lietuvos 
darbininkų ir kaimo biednuo-

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

Kas užsisako “Balsą,” , tas 
tuoin pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jų 
kovai prie! fašistų valdžią, 
menes .gyvenimo ir fašistų 
darbų. Kiekvienas Amerikos! 
darbininkas ir darbininke pri- 
: valo južsisakyt “Balsą.”

“BALSO” KAINA AMERIKOJE: 
Metams1 ‘ į . *. '. . $1.50' . 

š»'širms menesiams . . .80
Pavienio num. kaina . 105

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

Dirbtuve * b
361 Broadway, . .

Brooklyn, N. : Y.

J. GARŠVA 
Graborius

402, Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)

. BROOKLYN, N. Y,

SKAITYKIT. PLATINKI?
“LAISVŲ'”

DEKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

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

Valandos-: nu<$ 1 iki 3 po pietų ir nuo :6 iki 8 vakare

Telefonas, Midwood 8-6261




