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KRISLAI
Liaukitės, Draugai! 
Tokiu Buvo, Tokiu Liks. 
Kur Dingo “Įvairumai”?
Išdilo.
Graži Kompanija!

Rašo R. Mizara

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o I ši almėsite 
Pasauli!

Antradienio “Laisvėj” skai
tau "Vietinėse žiniose” A.L.D. 
L.D. 1-mo.s kuopos rengiamo 
vakarėlio aprašymą, kur sako
ma : "... šokiams gi muzika bus 
orkestrą iš Klaipėdos.” Juk 
tai netiesa. Ir Komisija ir pa
ti redakcija žino, kad tai ne
tiesa. Tai kam tatai dėti laik
raštyje? Visi žino, kad ALDLD. i 
vakarėlio surengimo komisija 
neparsikvies iš Klaipėdos or- - 
kestros. Draugai rengėjai ma- jaus iškraustytų VISUS savo 
no, kad tuo daugiau publikos piliečius iš Hongkew distri- 
sukvies. Nieko panašaus. Be
reikalingai tik laikraštyje vie
tą užimama ir drauge parodo
ma, kaip įvairūs buržuaziniai 
skelbimai, kur prikišama nesą-!
menių, dažnai į mūs draugus i P|jeno Gamyba Sumažėjo 
paveikia. į* * *

Pataria Svetimžemiams 
Tuo jaus Išsikraustyti

SHANGHAI.— Chinijos 
valdžia patarė svetimų ša
lių konsulams, kad jie tuo-

BJAURIA! NUBAUDĖ 2 KENTUCKY
MAINIERIŲ STREIKO VADUS

Terorizuoja ir Deportuoja 
Komunistus HOOVERIO VALDŽIA VĖL ‘PROTESTUO

JA’ PRIEŠ JAPONU ŽYGIUS CHINIJOJ, 
BET PADEDA RUOŠT KARA PRIEŠ SSR.

HAVANA, Kuba.— Kru- 
I vinoji Machado valdžia pra
dėjo areštus, deportavimus 
ir terorą prieš revoliucinius 
darbininkus. Vasario 24 d. 
šeši draugai suimta ir 
deportuota.

KNOXVILLE, Tenn. — Daugelis • kaliųjų apalpsta 
Vasario 24 anglies baronų nuo nuovargio.. Užveizda 
teismas bjauriai ’ nubaudė plaka nagaika be jokio pa- 

! draugus Harry Jackson, sigailėjimo už mažiausį ne- 
Darbo Unijų Vienybės Ly- išpildymą prisakymo, 
gos organizatorių ir Bill Tik pietinėse šios šalies 
Sutherland, mainierį, kuris valstijose tebegyvuoja šita 
darbavosi šelpime streikie- kruvina, barbariška baus- i Užsimušė Darbininkas 
rių. Abudu nuteisti po 50 mė. Tie du draugai turės 
dienų dirbti ant taip, vadi-i išbūti šitoj katorgoj po 50 
narnos “chain gang.” O tas | dienų. Techniškas kaltini- ] 
reiškia, kad grupė kalinių, mas prieš juos buvo tik į 
su pančiais ant kojų, prira- toks, būk jie “be užsiėmimo | 

'su vasario 20 d. vėl nukri- kinti prie

kto. 
vino 
nais.

Tenai laukiama kru- 
susikirtimo su japo- Tik pietinėse šios šalies

NEW YORK.— Pradžio-
Pruseikos organas išdergė d. ije vasario plieno gamyba 

šolomską uz tai, kad šis para-1 • 29 nuoš. savo galios, bet 
se brošiūrą apie naujo karo J ’
pavojų. Tai typiškas prūsei- . .
kizmas! Būdamas mūs organi-;to iki 28 nuoš. Visos per-
zacijose, Pru.seika, kaipo men-1 spektyvos rodo, kad smuki- po boso bizūnu prakaituoti pasirūpinti apsigynimu tei-!
ševikiško typo žmogus, visuo-|mas eis tolyn, 
met žiūrėjo ne į turinį, ne į pa- j 
tį darbą, bet į asmenis. Jis vi-1 
suomet laikydfrvoši nuomonės, 
kad kalbėti ir rašyti gali tik 
patentuoti rašytojai ir kalbėto- ; 
jai. Darbininkas gimė tik tam, j 
kad būti darbininku ir klausy
ti tokių, kai Pruseika. Pats Į 
žmogus visuomet juokdavosi iš i 
mūs savitarpinio lavinimosi 
mokyklėlitj ir tų draugų, kurie 
jas lankydavo. Ar stebėtina, 
todėl, kad jis nuėjo ten, kur 
jis anksčiau 
nueiti?

*
ar vėliau turėjo

« *

Laisvėje” įvairu-
Savu laiku jame

Kur dingo 
mų skyrius? 
tilpdavo daug įdomių dalyki^ iš ! 
mokslo ir išradimų srities. Da- i 
bar kažin kaip tas skyrius din-' 
go. Skaitytojai jo pageidau
ja. Laisviečiai redaktoriai tu
rėtų sugrąžinti jį atgal ir pra
plėsti, pagerinti: Pas mus daž
nai taip esti: įvedam laikraš- 
tin naują skyrių. Ažuot plėsti 
ir pagerinti jį, žiūrėk, jis ir 
dingsta.

* * ♦
Jeigu Shenandorio apielinkė- 

je metai atgal tūli žmonės bu
vo bepradedą sekti pruseikinius 
menševikus, tai dabar jie visiš
kai atlėžo: geresni pamatė, kur 
link veda pruseikinis menše- 
vizmas, o tūli nedrįsta. Darbi
ninkių vieningas*, nusistatymas 
prieš skaldytoju; 
darbininkų organizacijų 
žmones baugina. Jie žino, kad 
pritarėjų sau nesuras.

* * *
Mainierių padėtis prasta vi

sur. Sunkiausia ji, berods, 
Pittsburgho apielinkėje. Bet 
reakcinėj Lewiso unijoj kairių
jų darbininkų veikimas geriau
sias kietosios anglies 
Čia daugiau 
darbininkų ir komunistų, kurie 
rodo mainieriams kelią prie ko
vos už savo būvio pagerinimą.

revoliucinių 
tuos

• V
1S-

NEW YORK. — Langų 
I valytojas Frank Miller, 46 
j metų amžiaus, kuris gyve-
•no po num. 75 East 105th 
St., nukrito nuo trečio aug-vieno lenciūgo, valkiojos.” Juos suareštavo

turi nuo tamsos iki tamsai ir nubaudė neleidžiant jiems ... , . . v„. T.J sto lango ir užsimušė. Jis
kur nors prie kelių taisymo, sme.

Abudu alkani: ir be
darbis ir darbininkas. 
Bedarbio pragyveni
mo šaltinis visai už
sidarė, o tebedirban
čiam darbininkui 
gą taip nukapojo.

EXTRA! dirbo prie viešosios mokyk
los No. 32, Jersey City.

I

i Milionai Vienai Šeimai

SHANGHAI.— Vakar Ja
ponijos armija padarė įnir
tusį puolimą ant chinų 

j.g tranšėjų Tachango sekto- 
jis ir jo šeimyna ne- riuje. Mūšys buvo toks bai-
gali galo su galu 

. vesti.

al-
jog

so

SENATORIUS PERSIGANDĘS KOMUN
PINEVILLE, Ky.— Ken- i Ne vien tik tame mieste- 

tucky valstijos senatorius |ly j e,, bet visuose susirįnki- 
Robinspn, kalbėdamas mie-1 muose delei paminėjimo 
stelyj Barbourville apie dviejų Šimtų metų sukaktu- 
Washingtona, nusiminusiai vių nuo Washingtono gimi- 
stenėjo apie komunizmo pa- mo, kalbėtojai buržujai už 
vojų. Atsikreipęs į kiaušy-i vyriausią te'rhą 'pasistatė 
tojus jisai maldavo: “Atsi- , “komunizmo pavojų.”. Visa 
traukite nuo raudonųjų, ku- pietinių valstijų, buržuazija j 
rie įkėlė koją į Kentucky ir sudrebėjo iš baimės nuo pa- 
grįžkite prie Washingtono sirodymo Komunistų Parti- 
skelbiamų principų.” ' Itijos.

delei paminėjimo

sus ir kruvinas, jog žuvo 
iki 2,700 kareivių. Taip pat 
puolimai;' daryti Chienkouch, 
Houkp^chia ir Venchiajao 
sektoriuose. B^t didžiumoje 
vietų chinai atlhikė savo po
zicijas. Japonija puoliui e 
ant chinų panaudojo visas 
savo karines, spėkas — ka
reivius, laivyną,/ sunkią
sias kanuoles >ir orlaivius.

Be t to,. Japonija. Vartoja 
naują būdą žudymui žmo
nių. Iš orlaivių • purkščia-; 
mas gazolinas ir paskui mė-v 

I tomos bombos^ kurios 
i sprogdamos uždega tą ga
zoliną ir sudegina viską.

SAN FRANCISCO, Cal 
Kapitalistas A. B. Spreck- 
les savo šeimynai paliko 
$16,000,000. Gi šio miesto 
tūkstančiai moterų ir vaiku V- C*
iš darbininkų klasės kenčia 
alkį, neturi nė būtiniausių 
gyvenimo reikmenų.

Dar Vienas Federacijos Nuteisė Darbininku
Lokalas už Apdraudą nuo 2 iki 4 m. Kalėt

PHILADELPHIA, -Pa.—
Bill Lawrence,

ROCHESTER, N. Y. —
Čionai Amerikos Darbo Fe- Draugas 
deracijos unijos lokalas 141 darbininkas, tapo nuteistas 
užgyrė kovą už bedarbių Įkalejiman nuo dviejų iki ke- 
apdraudą. Reakciniai vadai [tūrių metų. Jis buvo sua- 
priešinosi, bet lokalo nariai ----
juos nugalėjo.

kurias Japonija per spėką 
bando įsigyti Chinijoj. . ‘ t.

Šis Stimsono laiškas pa
rodo, kad Amerikos ir Ją*- 
ponijos imperialistų reika
lai Azijoj prieštarauja. Vie-

' WASHINGTON.— Vals
tybės sekretorius Stimson 
savo laiške užsienio reikalų 
senato komisijos pirminin
kui Borah sako, kad Jung
tinės Valstijos griežtai 
besilaiko tos politikos, jog nok abieji turi bendrą prie 
visoms šalims turi but 
daros durys Chinijoj.
to, jis sako, kad Japonija 
sulaužė sutartį ir karinių 
laivynų “paktą.” Stimson ra- jai, vienok parduoda jai\ 
gina, kad kitos valstybės amuniciją ir padeda ruošti 
nepripažintų jokių teisių,'karą prieš Sovietų Sąjungą.

te-

at- 
Be

ša: Sovietų Sąjungą ir chi- 
nų revoliuciją. Štai kodėl 
Amerikos valdžia tik notas . 
ir protestus siunčia JaponiM

NAUJI AREŠTAI, NAUJOS BAUSMES 
IR NAUJI ĮKALINIMAI LIETUVOJE

Soyietu Sąjungos
Judžių Pramonė

-------- 'Rojo miesto ir i 
MASKVA.— Sovietų vai-j spausdinimo įrankiai 

džia yra nutarus sų pabai
ga 1932 metų įsteigti iki 
70,000 judžių teatrų, iš ku
rių 3,500 turės visus įtaisy
mus delei garsiakalbių ju
džių. Šiandien tik 9,000 
esama teatrų ir iš jų tik 57 
turi įtaisymus delei rodymo 
garsiakalbių.

Kitas svarbus apšvietos 
--------7 — —— — • 

Į bar radio plačiai išsiplati- 
dytas generolas Ma, kuris j1??8 Sovietų Sąjungoje. Šie

Kauno klerikatų “Rytas” dinimo aparatą,, kaip kvoto- 
paduoda sekamų žinių apie j e nurodyta, pas ją atsine- ' 
Smetonos komendanto’dar- šęs II kurso stud, aušrinin- n 
bus prieš darbininkus: kas Jonas Klišys. Gaidu-

“Kaip žinoma, prieš kele- kaitė tarnavus Kauno apy- 
tą dienų buvo suimta stud, gardos teisme mašiniste, O 

|M. Gaidukaitė, pas kurią . Klišys—ž. ū. rūmuose. Abu 
kratos metu buvo rasta jie nubausti po 1 mėn. kalė- 
1275 egzemplioriai atspaus- jimo.

I tų balsavimo • kortelių pa
naikinto “kairiųjų” sąrašo Mina Šapiraitė, įtarti priij j 
III rinkimų apylinkėj (se-įklausę prie komunistų par-' 

’ • Slabados),, tijos ir veikę jos naudai, nu- ’ 
i, raš- bausti po 3 men. kalėjimo. , 

tas apie parlamentarizmo Šikailovas anksčiau taip 
krizį ir fotografinė nuo-; pat buvo baustas; sausio 23_, 
trauka cenzūros išbrauktų j d. buvo paleistas is kalėj i-* t 
“Trečio Fronto” raštų suimo, vėl pradėjo dirbti jų;! ; 
cenzoriaus parašu. Spaus- inaudai.” U- '

Esąs Nužudytas Gen; Ma
NANKING. — - Gautas įlinkis, tai radio, jau da- 

pranešimas, buk esąs nužu- ’ ^ar ra(tjo plačiai išsiplati-

Gaidų

“Abraomas Šikailovas ir

Bet Kur tie Suvargę [ Sukilimas Prieš Naują 
Bedarbiai Gaus Pinigų? Mandžurijos Valdžią

DAIREN, Japonijos kari
nio štabo naujai ' įsteigta 
Mandžurijos valdžia jau at
sidūrė strioke. Iš Harbino 
gautas pranešimas, kad ei
lėje vietų chiniečiai sukilo 
ir ties Chinų Rytiniu Gele
žinkeliu užgrobė tris mies
tus. Stoka informacijų apie 
tai, kas tam sukilimui vado* 
vauja ir kokie jo yra tiks
lai.

WASHINGTON.— Hoo- 
verio valdžia “susimylėjo”, 
ant bedarbiu. Ji sako, kad' v 7
ji paleido ant, išpardavimo 
nupiginta kaina perviršį ar
mijos drapanų, vertės trijų 
milionų dolerių. “Visai su
vargę bedarbiai,” girdi, ga
li nusipirkti siutą už $2.13. 
Bet Hooveris užmiršo, kad 
visai suvargę bedarbiai ba
dauja ir nė. cento neturi 
prie savęs. Tuo, budu šita 
valdžios “malonė” tėra pa
sityčiojimas iš badaujančių 
bedarbių. *

met bus budavojamos nau
jos milžiniškos perleidimo 
stotys Kijeve, Minske, 
Sverdloyske ir kitose vieto
se.

buvo japonų papirktas ir 
padėjo Japonijai pro^okuo- 
ti Sovietų Sąjungą. Pati 
Japonija apginklavo Ma, 
bet svietui paskelbė,- būk 
Sovietų, Sąjunga jam sutei
kus ginklus ir pinigų.

E LIETUVOS

Sugriovė Namus
i

Akių Sužeidimai N. Y.-

ir

> Pra-

listinį karąMetalistas

plūdo, o dabar laižo. Visokį pa
šlemėkai organizuojasi prieš re-

augštų namą. Padaryta 
nuostolių už $15,000, bet iš 
žmonių niekas nenukentėjo. 
Namo savininkai tapo sėk
mingai išimti iš griuvėsių

srityje.
yra sąmoningų

* * * - NORTH BERGEN, N. J
Andai^ivyko.,masinis susirin-|_p0 num_ 1297 Third Ave

, Jis buvo sua
reštuotas dar 1928 metais, 
sakant prakalbą už komu
nistų kandidatą į pręziden- 
jtus. Kaltinamas sulaužyme 
“Flynn išdavystės įstaty
mo,” kuris panašus krimi-' 

_  nalio •> sindikalizmo : įstaty- 
kimas Frackvillėj. t Buvo , a?" cnro^o VūO balionu "katilas ■ gyvuojančiam kitose

čiaųsias teismas; įpčliacij'ą 
atmetė ir patvirtino bąuš- 
mę. Tarptautinis Darbihin- 
kų Apsigynimas dūba'r ren
giasi .apeliuoti į Jungtinių f 
Valstijų ūūgščiausį telsniį 
jeigu pasiseks sukelti pa
kankamai pinigų tokios 
apeliacijos priruošimui 
padavimui.

mainierių. Po prakalbai buvo naudojamas virimui degti- 
iš jų klausimų apie Sovietų nes, ir sugriovė visą dviejų 
Sąjungą. Paskui jie tarpe sa
vęs pradėjo karštai diskusuoti. 
Vienas jaunas' riiainierys atvi
rai pasakė: “Sovietų Sąjungos 
darbininkai jau dabar geriau 
gyvena, negu mes. štai aš pats 
esu nedavalgęs. Ir tai sakau ir pasodinti į kalėjimą už 
viešai, be jokios atodairos. Ne- darymą munšaino.
davalgęs dąbar, o kas bus ry- _________________________
toj—nežinau.’ ’ r ' ‘ 1 1

* * * | šai revoliucinio darbininkų ju-
Tokis jaunas darbininkas ta-]dėjimo. Pruseika, būdamas

Čiaus turėtų jieškoti kelio—ku-1 pirmininku ALDLD., vedė iš- 
riuo yra marksistinis-leninisti-! metimo kampaniją... Dabar, 
nis kelias. Reikia stoti į Kom-1 kuomet Pruseika pats tapo iš- 
partijos eiles ir kovoti. Tai mestas—visi ' sudarė bendrą 
vienintelis kelias pataisymui frontą prieš komunistus. Klo- 
savo ir visos darbininkų klasės i va su Šimkum seniau Pruseiką 
buities. .• plūdo, o dabar laižo. V-isoki pa-

♦ * * šlemėkai organizuojasi prieš re-
Springfielde (III.) Šimkus, o voliucinį darbininkų judėjimą.}

Eastone (Pa.) Klova kadaise t Jie gatavi atlikti bjauriausias 
buvę išmesti iš mūs or^nizaci-jf-----------------
jų, ^aipo triukšmadariai ir prie-! pakenkus.

Japonija Statysis 
Naujų Karinių Laivų

WASHINGTON.
nešama, kad Japonijos val
džia nutarę tuojaus pradėt 
statymą keturių kapinių 

provokacijas prieš mus, kad tik laivų? Kiekvienas turės 
Nusvils jie nagus! (8,500 tonų įtalpos. \

Japonija Traukia*:;.
Daugiau Kariuomenės į 
Kiangwan Frost?) d b >

SHANGHAI^ Japonijos 
karinis štabas sumobilizavo, 
ir siunčia visas karines spė
kas-į Kiapgwan frontą.1 Ja
ponai .patyrę-/' kad chinai su
braukė * daug lanmįjos ir ke
tiną atmušti japonus* Lau
kiama sprendžiamo mūšio, > 
khomet gerai prirengtos: 
dvi armijos susikirs. •

“Litmetal” Fabrike
ROKIŠKIS.— “Litmetal” 

fabrike dirba 25 darbinin
kai. Išnaudojimas labai di
delis. Įvesta akordims, bei 
užduotims darbas. . Darbi
ninkas net gaudamas regu
liariai savo algą, negali pra
gyventi. Bet darbininkams 
reguliariai neišmoka6 algų. 
Tas darbininkas,*kuris, rei
kalauja savo; algos, išmeta
mas iš darbo. • , ,

“Oi’fo” Fabrikas
KAUNAS,— Anksčiau čia 

dirbo 70 darbininkų, , bet 
paskutiniu laiku paliuosayo 
25 darbininkus įr dar liuo- 
suoja. Greitu laiku fabriką 
Viąai’, uždarys. Tarp mus 
dirba yieitą spęįąldemokra- 
tė._ Ji pą^ašė porą reikala
vimų, kaip ventiliaciją ir 
tam panašiai ir duoda dar
bininkams pasirašyt. '' Bet 
ji daro slaptai, kad daugiau 
susipratę darbininkai to ne
matytų. Mat su tais para
šais ji nori eit pas darbo in
spektorių. “Kam čia strei- 
kuot,—sako toji socialdemo
krate,—kad galima geruoju 
“iškovot.” Ji gan gerai ži
no, kad susipratę darbinin
kai neprileis prie to, kad 
darbininkai Kreiptus pas 
darbo inspektorių, nes pa
starasis vien tik buržuazi
jai tarnauja, , . ; . .
. < Darbininkas.

(Iš “Balso”) \ ,

Svarbios Prakalbos 
Phila. ir Chester, Pa

Kalbės Draugai R. Mizara 
• ir J. Siurba

Sekantį sekmadienį, va
sario 28 d., bus svarbios 
prakalbos Philadelphijoj ir 
Chester,* Pa. Philadelphijoj 

1 prakalbos prasidės 2 vai. po 
pietų, 928 Moyamensing 
Avė., o Chester—7 vai. va
kare, Lietuvių Kliubo sve
tainėj, 4th ir Upland Sts,

R. Mizara, nesenai sugrį
žęs iš Sovietų Sąjungos, kal
bės apie darbininkų ir vals
tiečių gyvenimą Sovietų Są
jungoj, apie socializmo bu- 
davojimą ir tt

; NĖW YORK.— Šiuo tar
pu čionai eina taip vadina
ma “saugumo konferenci
ja.” Kalbėtojai vienas po į 
tam nurodo, kaip pramonė 
ėda darbininkų sveikatą ir 
gyvybę. Tik vienam New 
Yorke kasmet virš 2,000 
darbininkų dirbtuvėse ne
tenka vienos ar abiejų akių, 
o 300,000 sužeidžiama leng
viau.

Pasirodo, kad apie 40 
nuoš. darbininkų turi pras
tas akis. Gi stoka tinkamos J. Siurba kąlbės apie be- 
šviesos dirbtuvėse tas akis darbę ir gręsiantį imperia- 
subaigia gadinti.



, Puslapis Antras

1
i

Peh^tadiehis; Vas. 26, 19Š2

LAISVE. LITHUANIAN DAILY
Published by LAISVE,. Inc.

■very day, except Sunday, at 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, New York
Kaip ir visam kapitalisti

niam pasauly, taip ir Vo
kietijoj, -t- bedarbė, badas. 
Sulig oficialiais valdžios 
pranešimais 1932 m. sausio 
31 d. visoj Vokietijoj buvū 
6,061,000 registruotų bedar
bių. Tikrenybėj žinoma 
daug daugiau. Jeigu pri
dėti dar tuos ( darbininkus, 
kurie dirba į savaitę 2-3 
tai gausim armiją nema-1 nuduodami 'darbininkų va
žiau, 10,006,000,—^u seimy^ dais, o ištikrųjų tai tikri 
nomis sudarys apię ,40,00.0,- buržuazijos agentai, jos 
000, kas reiškia apie.70 nuo- klapčiukai; tai VilkaiJ Avies 
šimčių Visų Vokietijos ’ gy-'( kaily, tai ^ikri: 'darbįninkiį 
ventojų. \1

BHiiriingo-'Seyerihgo-tlm- 
denburgo valdžią, atsižymė
jo leidimu taip vadinamų, 
“bėdos” įstatymų. Tais “bė
dos” įstatymais einant ati
mamos subsidijos 1 ’ ligohi- 
nėms, sanatorijoms; prie
glaudoms. Mažinamos . ir 
taip mažos bedarbiams, pa
šalpos arba visai ’atimamos.' 
Yra šeimynų, kufįos gauna 
į savaitę pašalpos ant kiek
vieno šeimynos nario 1—2 
markes. Ir tai šia ubagiš
ka “pašalpa” naudojasi tik 

Čekoslovakijoj gamyba žymiai nupuolė. Anglies ga-r apie 75 nuoš.,viąų bedarbių, 

nuoš!; tiktai astuonios iš 27 liejyklų dirba. Nuo pereito; 
j 
bafe bedarbių skaičius siekia 386,000 iš 15,000,000 gyven-. ,
tojg, kurių didžiuma yra valstiečiai. ,rezultate .ūks c re

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year...............$6.00 United States* six months........... $3.00
Brooklyn, N. Y., per year........ 08.00 Brooklyn, N. Y., six months... .4.00
•oreign countries, per year... .$8.00 Foreign countries, six months..$4.00 
Canada and Brazil, per year....6.00 Canada and Brazil, six months.$3.00

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post- Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879.

Kur Link Kapitalizmas Eina
Ekonominis krizis purto visą kapitalistinį pasaulį. Ka

pitalizmas ne tik negali atsigauti, bet vis labiau smunka.
Pereitais metais Vokietijos pramonės gamyba sumažė

jo iki dviejų trečdalių gamybos, kokia buvo 1928 metais; 
namų statyba ant pusės nupuolė. Kainų komisionierius 
Gordler sako, kad abelnai Vokietijos gyventojų įplaukos 
sumažėjo ant 3,500,000 markių pereitais metais. Bedar
bių skaičius pasiekė suvirs 6,000,000.’ Kuomet keturi, 
metai atgal bankrotų skaičius vidutiniai siekė apie 600, 
tai pereitais metais įvairių biznių Vokietijoj subankru
tavo arti 2,500. Bankrutuoja ir stambios biznio įstaigos. 
Kas savaitę tūkstančiai sdarbininkų išmetama iš darbo. 
Ir taip menkos dar dirbančių darbininkų algos tapo nu
kapotos nuo 10 iki 15 nuošimčių sulig valdžios išleisto 
taip vadinamo “bėdos įstatymo”.

Austrijoj’ bedarbė didėja, fabrikai užsidaro. Stam
biausios pramonės užsakymai siekia tik dešimtą nuošim
tį, palyginus su užsakymais normaliu laiku. Didėja 
skurdas ir badas. Tą parodo saužudysčių skaičiaus pa
didėjimas. Pereitais metais vien tik Vienos mieste nu
sižudė 3,083 žmonės iš priežasties skurdo; vidutiniai po 
dešimts žmonių į dieną.

mybą nupuolė 10-nuošimčių, špyžp—20 nuoš., plieno—13 
vhtATJ • npf-unninc ic 07 liriiirlzln NT 11 n lAOl’niiri

ventojų.

Vokietijos proletariatas 
Komunistų! Partijai vado
vaujant: vis daugiau ir/dau
giau pradeda suprasti,' ku
riuo būdu nusikratyti to 
vargo, bado, priespaudos,, 
kurį neša ši kąpitalistinė 
buržuazinė. valstybės siste
ma. , Daug darbininkų dar 
yra apgautų ; fašistais,, o 

(ypač socialfašistais,; .kurie

Įvairus Dalykai ‘The Producers News”
i Kovingųjų Amerikos far- 

' i organizacija The 
United Farmers’ League 
leidžia laikraštį “The Pro
ducers News.”

Dabar eina to laikraščio 
vajus gavimui 1,000 naujų 

« XV, skaitytojų. Vajus tęsis Ud 
suradimą darbų bedar-, balandžio 1 d.
biafns. Aną dieną pranešė,1. D^r})ininku oi ganizacijos 
kad jau jie “suradę” darbo lr pavieniai daibinin-

darban kulkošvaidžius, ka
da iš darbininkų krūtinių 
plaukė galingi Internacio
nalo garsai. Jie ir šiandien 
kąrtu su buržuazija- viso
kiais būdais terorizuoja 
proletariatą. Bet gana, pro
letariatas jau aiškiai mato 
jų ipardavingas roles ir tie 
socialdemorkatų partijos ei
liniai nariai suka jiems nu
garas, bėgdami nuo savo 
vadų,< kaip nuo pasiutusių 
šunų, ir stoja po Komparti- _ Jt_ .
jos vėliava, nes jie mato, į del 70,000: bedarbių. Girdi, ku.n? gali susisiekti su 
kad tik Komūnistų Partija i prezidentai aštuoniolikos di- .fermeriais įvairiose vietose, 
yra proletariato vadas, kad * džiųjų gėlžkęlių pasižadėjo Į tu^tų pasidarbuoti tame 
tik Ęompartijai vado vau-. su jais kooperuoti ir “parū- |vaWek . .V ' • .. .
jant proletariatas sutriuš- pinti” darbo del desėtkų I v. Parsitraukite to laikras- 
kins buržuažijos viešpatavL tūkstaričių bedarbių. Taičio kopijų platnumuL 
inį. . ’ ' 1 ; : 1 ■' Iblofaą. Kaip gi jie parū- v Prenumerata metams $2; 
\/Kompartijos ’įtaka diena fpins darbo naujiems darbi- šešiems _ mėnesiams $1,

i • ' i i • • • • i ‘ ‘ » I . > ... vv>o • a n no i *1 m o *

Laikraš.čįo'antrašas: “The

Kad sumulkinti bedar 
bius, idant jie nestotų į ko- 
vą už bedarbių apdraudą, 
tai Amerikos Legionas, 
Amerikos Darbo Federaci
jos fašistiniai vadai ir Na- 

icionalių Garsintojų Sąjunga 
įveda blofo kampaniją apie

klases pyįepai, j'oą budeliai; 
buržuazij ai. (diLtuo j ant f. jie, 
tie socialfašistai, neria kiL 
pą darbininkams; ant kaklo: 
Socialfašista’i Noskė, Šeidę- 
manąs ir :yisa jų kliką 1918- 
1919 rm, pųržųazijąi diktuo
jant, t skerdė proletariatą, 
maudėsi jo kraujuose. Jų u. jctu ^ou,vyu imnų, u

■ 1932 m J sausio 10 Kompar- 
nrolėtdriato ’' vkdus tija naHų skaičium, išaugo 

p v į v a ’ rr Up iki 330,000 narių. Šios skait- 
v - Įmes rodo, kokiu tempu

Tip viešai- ir slantm eina darbo masių mobiliza‘ 
1 į vimas sprendžiamiems mu- 

..................... - — išiams, ’ Vokietijos proleta
riatas, kaip ir viso pasaulio 

i, rengdamasis 
i sprendžiamiems mūšiams, 
' Kompartijai vadovaujant, 
eina tuo keliu, kurį nurodė 
Markšąs, Engelsas, Leninas

budeliškos rankos kaizeri
nių karininkų asmenį t nu
žudė

HTQ , f blofaą. Kaip ^i jie parū- Prenumerata metams $2;

mąęese nįnkams, kuomet vien tik trims mėnesiams—-50c. t
Štai skaitlinė, kuri per pereįtą gruodžio^ menę- Laikraącio antrašas: The 

rodo Kompartijos augimą: i sį; gelžkelių komĮianijos1iš-1 Producers News, Plenty- 
1930 m. spalio 31 d. buvo į metė iš darbo 36,000 darbi- wbo;d, Montana. , . .
120,000 narių. 1931 m. spa- ninku? . į------------- u—
lip 31 d. jau 280,000 barių, o 
nuo 1931 m. spalio 31 d. iki;

dienon darbininkų 
didėja.: r

darbo 36,000 darbi- wbo;d, Montana.

Liebknechtą ir visą eilę ki
tu. ...........................
kaip’ tie tikri proletariato I •--- - 
priešai ir buržuazijos suny-r- - - - 
šiai stato visur kilpas dar- i ,olpta.,iaj.- 
bininkų klasei.- Noskes-Šei- .
demanai paskandino krau-

kiti nieko negauna.
Kas mėnuo, kas diena ei

cle_!juošė 1921 m. Bavarijos'
spalMj mėnesio bedarbė padidėjo ant 33 nuošimčių, ir da-| iv/darinei m JisoVoixme oioV.-o ssnnnn :siKmnnoA owon.:na laD11K’« u^aa*mojimas,

'reziuiaie luhslčuicičiIS, Ut:- ,“.V~ ---- dr~
Išimtimis tūkstančių kasdien (vjena is Vokietijos pro-

Vengrijos miestuose neišpasakytas skurdas ir badaspapildomos bedarbių ęilčs. vincijų) Sovietų valdžią, jiejir kurjo tiksiinEuma natvir- 
TnkWjinnicu QiivaranQin iwhadpiiiRin y.mnnm npskn mais-I-rv-..!--- ------- , užmokesčio tųkštančiais proletariato <la- į |.įno Didžio ii Rusijos Sna

...... iŠ —š.,.įyonaisi nuklojo Bavarijos revoliucija, kur šiandien
!—darbo laiko: liginimas. Ne į laukus,nueitų gatvėj -Tie ’sssR.' proletariatas,' Kom-
| tik miestuose,, bet' ir <;kai-i pocialiašistai ; Miulleriai, į partijai' vądovaujant, lais-

---------------i t v t « v . v muose dvarininkai,1 buožės Cergibeliaij 1929 m.^1 ’gegu-iįvįj šalyj nematytais pasau- 
Viso bedarbių yra suvirš 1,000,000, gi: tik da- mažina darbininkams algas žės šventėj, viso pasaulio į jyj1 tempaįs stato sęcializ-
wnnhi cVmmnc cUWa ifinnnnn . • • i Hr- -if-ozv proletariato 1 kpyps( šventėj, mąj. ' .

Tūį^tančiai suvargusių, išbadėjusių žmonių įieško mais-| Dirbantiems 1
te žmatų vietose, išmatomis maitinasi; tūkstančiai ubą- !mafinimas ant 15-40 nuoš. 
ga^ja, maldauja pašalpos. ‘ ‘ • 1 •>;

Ss pat ir kitose vidurinės Europos šalyse.
ancijoj taipgi stambiųjų pramonių gamyba žymiai 

sunj&žėjo. 
lį l#įko dirbančių skaičius siekia 1,800,000.

^Jlglijoj eina smarkus kapitalizmo puvimas* Bedar
bė fe deja. Darbininku algos nukapojamos, bedarbiams ir - -.......................
ui

tik miestuose,, bet' ir -kai-i ^ocialfašistai ; , Miulleriai, (partijai! vadovaujant, lais-

Žinoma, vienur kitur tie, CallfOFIlijOS ŽlIllOS 
fašistiniai elementai neva. --------
suranda darbo bedarbiams.: OAKLAND, Calif. — Vasa- 
Daugiausia būna taip: dir- rio 14 iv^ko A.L.D.L.D. ir 
banti darbininkai atleidžia- T.D.A. kuopų surengta ‘anks- 
mi o uju vietą priimami ^na Rakauskaltg, 
bedarbiai ir verčiami dirbti Burt ir Amelia Rakauskaitė, 
už daug mažesnę algą.

Ona Rakauskaitė, Virginia
 ------------ f 

' visos trys jaunos mergaitės, 
--------  . puikiai paskambino kelis pia- 

. .----- .. (no solus, laike vakarienės, ka-
Sullg Jungtinių valstijų da susirinkusi publika valgė 

Mainų Biuro raporto, 1931 skanius valgius, 
metais mainieriai paganu- i 
no 438,000,000 tonų anglies.. 
Sąryšyj su iškasimu tiek 
anglies ’ kasyklų helaimėse 
žuvo 1,430 darbininku. Reiš- 
,kia, vięnąs maimerys tapo 
užmuštas ant , kiekvienų 
300,000 tonų iškastos ang- 
lieš. ' Nelaimės kasyklose 
daugiaus įvyksta del to, kad 
kompanijos- nesirūpina .iš
vengti. nelaimių,, > neįveda 
tinkamų, nuo nelaimių ap
sisaugojimo' įtaisų, nesilai
ko net tų taisyklių apsaugo
jimui darbininkų nuo ne
laimių, kokias nustato są-Uinga skubi parama, 
ryšyj su kasyklomis išleisti!tos tapo surinkta “D. W. 
įstatymai. Kompanijoms pir- kų $6.75. rr 
moj vietoj rūpi pelnas, o ( 
ne darbininkų gyvastis.

. —0—
Iš eilės programoj buvo 

drg. Karosienė, iš kurios pra
nešimo pasirodė, kaip Califor- 
nijos reakcionieriai areštuoja • 
ir baudžia besiorgąniuojančius 
bedarbius. Drg. Karosienė 
yra pilnai patyrus tame dar- ' 
be, nes aktyviai dalyvauja ko- » 
vos sūkuryj, kur kasdieną ten- . 
ka susidurti su žiauriojo ka- i 
pitalizmo ramsčiais, apsigink- r 
lavusiais nuo kojų iki galvos; 
o darbininkams ir bedarbiams . 
ten .svarbiausias kovoje . gink- . 
las—tai darbininkiška spauda, 
ypatingai “Daily Worker,” ku
riam šiuo tarpu labai reika- 

. Ant vie-
au-

. Taipgi buvo prisi- .». 
minta apie Lietuvos Smetonos.* 

, budelišką valdžią, kuri rengėsi 
nužudyt drg. Kasparaitį, bet •

i paskui darb. protestais tapo 
(priversta palikti jam gyvybę; 
j bet tada Smetona paskyrė 
j drg. Kasperaičiui amžiną ka- 
i Įėjimą. Todėl čia buvo pri
imta protesto rezoliucija, rei
kalaujant tuojaus paliuosuoti 

' drg. Kasperaitį, ir bus pasiųs- 
ta Smetonai telegrama. Ar
timiausi veikimui draugai su- 

i dėjo reikalingą sumą pinigų.
Antra protesto rezoliucija 

I priimta prieš vietinę miesto 
(valdžią, kuri begėdiškai bau- 
įdžia besiorganizuojančius be- 
I darbius.

Užsibaigus programai, visi 
smagiai šoko prie smarkiai 
griežiančios armonikos, kuria 
grojo Traece Robbiano.

Surengimui šios vakarienės 
nemažai pridėjo darbo d. d. 

(J. Jankauskas, J. Jankauskie
nė, S. Jankauskienė, O. Ra^- • ... I _

taipgi nuo; 15 , iki •' 30 nūoš1. H —-y f z . ■ • rr rr, ~
Darbininkai kaip rpiestųosė, įėjo < i jkrąują

(kovoja prieš užmokesčio 
; mažinimą, priek darbo laiko, 
liginimą; Daugelyje ‘ . yįętų 
laįmi darbininkai, bet dau
gelyje vietų sumuša ^buržu
azija darbininkus* ypač to-į; 
sė vietose, kur yi-a silpnos ‘ 
RGO (Revoliucinės darbi- į 
ninku profsąjungos). fRe-' 
formistinės prof sąjungos
priešaky su sociali ąšistų 
vadais eina ranka rankon 
su kapitalistais, padeda ka-

menka pašalpa sumažinta.
i .prarado algomis 400,000 svarų sterlin. kas savąL I 
risa tai dar į dide'shį"Skurdą.'stumia darbo mases' i

Na, o kaip su Jungtinėmis Valstijomis? Krizis purto 
ka^aližmą iš pamatų. Jau 1930 metais smarkiai ant 
šalies atsiliepė krizis. Bet 1931 metais dar labiau pa- 
didSjo. Amerikos užsienio prekyba 1931 metais, importu 
ir Eksportu, sumažėjo ant $2,389,799,000, palyginus su 
užsfenio prekyba 1930 metų. 
majĮjo ant 41.4 nuošimčio, pa 
~| metu. 
kos^»19$l metais siekė tik $52,446,000,000; gi 1930 
metais siekė $65,600,000,000, o 1929 metais siekė net $89,- 
500^000,000. Per 1930 ir 1931 metus darbininkai algo
mis; neteko arti 22 bilionų dolerių. Bedarbių skaičius pitalistams dar daugiau iš
šiepia apie 12,000,000. Daugelyj vietų miestų valdžios naudot darbininkus. Social- 

' (Chicaga, Philadelphia, nekurie miestai Mass, valstijoj) fašistai kartu su hitlerinin- 
* negali išmokėti miesto darbininkams algų. ....................

Tasai kapitalistinės sistemos smukimas veda imperia-1 
listfees šalis prie karo. •

Kapitalistai dviems būdais nori išsiristi iš ekonominio 
krivio: suverčiant krizio naštą ant darbininkų pečių 
pavįdale algų nukapojimo, sumažinime darbininkų gy
venimo normos, ir surengiant naują pasaulinę skerdynę 
—karą prieš darbininkų valdomą šalį, prieš Sovietų Są- 

.fengą.
Su kiekviena diena vis labiau, artinasi karo pavojus. 

Vis^ atviriau imperialistai kalba apie karą,, apie karą 
pridš Sovietų Sąjungą.

duj£iš kitos pusės—su pavojum naujos skerdynės, 

kai įžudys vienas kitą ?
Ąr darbininkai pamislina, ką jie darys iškilus imperia- 

listfniam karui?, . '
Ąr darbininkai pamislina, kad dabar jie turi visu 

smarkumu organizuoti savo spėkas; taip, ka'd imperialis
tiniam karui prasidėjus darbininkai galėtų greitai tą 
karą paversti į darbininku karą sunaikinimui kapitaliz- 

.. mo?
Vž tai svarbu dabar budavoti revoliucines darbo uni- i 

ias ’po Komunistų Partijos vadovybe. Už tai labai svar
bu ;visa energija dabar, budavoti Komunistų Partiją į 
masinę Partiją, kuri pajėgtų po savo kovos vėliava su
mobilizuoti didžiumą Amerikos darbo masių į kovą su
naikinimui Amerikos kapitalizmo.

Ųž tai dabar reikalinga labiau, negu kada pirmiaus, 
kiekvienam Masiniai sąmoningam darbininkui stoti į Ko
munistų Partiją.

Gyventojų įplaukos su
su įplaukomis 

Abelnai pavienių, žmonių viso įplaur

. . ■■ ) i l : I ( .

Proletarai!. < tvirčiau su- 
e .neleisdami iglauskim savo eiles po Kom-Rerlyno.

proletariafū^svęsti savo ko- partijos’vėliava* ir mes 'pa 
vos • Šventės;;tJ-fJų "' įsakymu' šdulį lahhėšimE t i 
cergibeliška/’"pb:liėija'': iMdo i1 • ■' ’■ 1 •* < 1 ' ' B ’• ' ' ■ / • ‘"i I ■ i-; ' ;

( i

Pieno Trusto Besivys tymas
Plaįnsboro, N.J„ yra did-1 kenaig, dabar parduoda pie-1 

įžiausia pieno farma visoj ną, esantį'karvėje. I
XAlxri Imi'*-! iMulrl nu n za f i

4. .Kompanija turi pilną, Aprokuojama, kad Jung-
veterinarijos ir sanitarišku- tinęs Valstijos rezerve auk- 
mo kontrolė. so turi už $3,903,000,000, o

5. Fąrmerys arba jo nu-l^ranc^a ^ur4 $2,534,000,000.
samdytas žmogus turi ke- ’
” ’ ’ •* • j Jungtinėse Valstijose su-

prižiūrejimui i virs 38 nuošimčiai farmų 
* * * \ I praskolinta (morgičiai už-

z, . -xi- įtraukta) mažiausia ant 50
6. Sąvo faunoj, toli nuo nuošjmčių jų vertės, pasak

, . . . , / Agrikultūros Department©
nūs, kad paskui parduoti paskelbto raporto< 
kompanija;. Kompanija su-

iperka ir sukrauna pašarą' -------- -

šąlyj, kuri : priklauso Wal
ker Gordon Kompanijai, ku
ri yra Bordem kompanijos 
šaka. Ten darbą revoliucio- 
nizuojanti mašina tapo iš-
tobulinta, vadinama. Rotola- 
ctor. Su ja galima į minutę L , . x .
pamelžti ir numazgota ketu- bs kartus nuvykti į_ centra-1 
rias karves. Tatai reiškia in<* .farm^ 
mirtiną smūgį smulkiems savo gyvubU--maitmimui. 
pieno gamintojams. Tatai 
aišku, bet kaip tas tuustas centro, augina šieną ir kor
tą naują ginklą naduoš 
.prieš .farmerius?v 
u Ir štai kaip:

' 1. Fąrmerys ateina kai-;savo fąrmoj., 
po gaminto j as,7, Jis ’ prista
to savo melžiamas v karves 
į centralinę" farmą. Karvės 
dar jam priklauso.1 Karvės

ctor. Su ja galima į minutę
įkais fašistais siunčia savo 
'žmones streiklaužiaut ir p. 
Ši buržuazinė Briuningo- 
Severingo valdžia, tai kaip 
ir visos ir visose kapitalis
tinėse šalyse valdžios, tai 
bado, -teroro ir visokeriopo 
proletariato persekiojimo. 
Šiuo laiku Vokietijoj vien 
politinių kalinių virš 6,500, 
kurie areštuoti laike de- 

. monstracijų, streikų ar ki*
Iš vienos pusės susiduria su bedarbe—su badu ir skur- įaįp reikšdami protestųšS?ŽSSt*.!* l“!0,-1? ’s,“»uupeiicuibių Miui, uz Kielių reiiuuub udiuimn valdziai. O kiek,tokių “krir. 'tik
Hižudys vienas kitą? mihalistų,” kurie liengto) tlK

kalėti už paėmimą!< 'poros 
svaių duonoš, ;kęletdš 1 biiK 
vių? į ; Amerikos’ 'd1

rias karves.

pieno gamintojams. Tatai

Fazier Jelke kompanija 
skelbia, kad jos tyrinėji
mas parodo, jog maisto, kai
nos esą tik 14 nuošimčių 
augščiau 1913 metų maisto

Gilijos Boikotas Padeda 
Amerikos Bizniui

■ WASHINGTON.— 
jikčių boikotas prieš

Chi- 
Japo- 

fiijos produktus gerai atsi-

liepia Amerikos kapitalistų 
kišeniams. Nuo to laiko, 
kai prasidėjo ginčai tarpe 
Chinijos ir Japonijos, Jung
tinių Valstijų prekyba su 
Chinija pašoko, kelis žings
nius* pirmyn. . •

■ 7. Fąrmerys .atgal perka 
iš kompanijos reikalingą 
pąšarą tiems galvijams, ku
riuos jis laiko savo farmoj. ... -------- , .
..i^a, ir ta sistema štai ka i kainų. Bet kiek gyventojų kąuskienė ir kiti., Tai jau ne 

7? 'laiškia'fermeriui:' ■“ I tas tvirtinimas gali įtikinti? „‘naudaT8'
Jis11 privalo ftU-' \ _ ~ _ _____ _ isų organizacijų nauuai. «

_ Iži&miį ,’ karvių,' ! ' .Fąrmerys įsįskob ir
........ kad' •(’’ireįūąilbga'galį :n^

—c., , r--—> draugą^ daugįi; < jeiguI pš, jjefuri jeigu tik to kompani-
darbinmkai ; ;zinot 2 .gerai,, tutinai karvių^. tąl kompą'-H4A: —* 
kaip pas jus saujelė i dykar nįja pagęįbsti jam gauti rei-. 
dūonių kapitalistų > lėbauja kątfhgą paskoja-’ iš , bąųko' 

jpertekliuose, o? ta' armija,’ sūpirkimur reikalingo. :skair 
armiją 12-kos mihonų >- čiaus karvim-b Labai mažai 
darbių badauja. Tai kąpi-.-.farmerių Teturi’100 karvių, 
talistinis pasauliu kapita-. Taigi; Viši fdrfneriai tuojau 
listinė buržuazinė sistema. H turi įeiti į skolą. • '.

Visai ką kitą rodo SSRS.' ž. Fąrmerys .priyalo ture* 
Ten nėr bedarbės, ten dide- tg nuosavą farmą .arba pąr- 
lė stoka darbininkų,'; ypač siranduoti netoliau, kai už 
pramonės srity. Ir tai už 15. myliųnuo’ ? centralinės 
tad, kad ten valdžia1, prole- Jfąrmos; ant šaVo farmos jisfermerių.
' v---- ’piąžiįri ir Wgiha ’galviiūs. patenkinti, nes ; dabar jie laipsnį, tai trustas galės

3.. rFąyįi)ėryą /parduoda; gauna pusėtihaji gerą kainą — 
pieną kompanijai; bet kotn-, ųž; pieną, kad tuo būdu pa- 
panija melžia jo karves (tą traukti daugiau farmerių.
ištobulirita mašina). Kitais. Aišku, šiai sistemaiibesivys- ,

'žodžiais, jkūbmęt' fermery & feHLtrusfes., plėsis į kitąs

tariate rankose.' Proleta- ‘ •" ,1
riatas, naikindamas buržua
ziją SSRŠ, stato socializmą. 
SSRS proletariatas, po Ko
munistų Parti j os i vadovybe, 
nematytais pasauly tempais1 
Stato naujį( gyvenimui' ' t:!

ihs. .
10 m^įžfemiį / katVių,

ją! nori.
•, >. ■> r -, s i i \ < i >

2. Tokiu būdu didžiosios 
agrikultūrinės korporacijos 
didelį iš,kąšciaLkurie gali 
susidaryti r del Jalvijtį susir
gimo' įvairiomis ligomis ir 
tt.,; būna prąšąlinti, kuomet 
karves “priklausą” \ atski
riems fermeriams.j ■

Valgyklose palyginamai ma-l 
žai teatpigęs 5 maištas. :

J. S
T 1 ' > t. 3

Parengimas buvo naudki- •• 
; gas keliais atžvilgiais ir užsi- 
bdigė pavyzdingai, kaip ir visi 

j mūsų parengimai, ne taip kaip 
1m grupės tautiškų fašistų, kurie >

panašius* pieno ‘ centrus.! praeity turėjo parengimą, kur 
Farmeriai, kurie tuomet at
sisakys prisidėti prie 
cėntril, 
trūstas, turėdamas 
rankose pieno stotis ir mar-
ketus,. gali priversti farme-1 nas dalyvis, grįždamas iš to 
rį pasiduoti trustui • arba; jų' “pokilio,” neišlaikė vidurių

i gė savo gyvastį, puldamas nuo 
; boto į vandenį. Gaila žmo- 
Igaus. Jis neatsisakydavo prie 
> progos paremti darbininkišką 
judėjimą, bet buvo perlengvo 

t būdo ir be laiko turėjo mirti, 
1 pavaišintas “tėvynainių” poki- 
!lyj. Aš manau, kad pasižemi- 
nimas tiems lietuviams, kurie 
lankosi į tokid “štofo”-šfrlko- 
rių parengimus. /

Mamos Sūnus\

tų 
suras, kad tasai 

i savo

linksminosi g V u k š n i uodami 
“uždraustą skystimą,” nes ta
me visas jų idealas. Bet pas
kutiniam parengimui tautinių 
fašistų pasitaikė nuo pat pa- 
dugnio “štofas,” taip kad vie-

, visai ąustoti pieną pardavi- j graužimo ir nelaimingai užbai- 
. Dabartmiu T laikau / tasai nėti. ’ 
trūktas daro bandymus • 'su 

, Tie farmeriai

pirmiau' pardūoda'vo pieną i pieno šritis Ir - įsteigs

TZ % '

Kuomet ta sistema pa- j 
sieks tam tikrą išaugimo

spausti ir išnaudoti farme 
rius, kaip kad niekad pir 
miaus dar jie nebuvo išnau 
dojami.

M. S
• Iš “Daily: Worker.”
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Puslapis Trečįas

CARNEGIE, PA. PINIGUS Į LIETUVĄ
eoo

103.00

PRIEKALAS

t i.l

Litų
Litų
Litų
Litų

Amerikoj beto dar galima 
Išsirašyt per "LAISVĘ”

saką, kad juos Bimba 
tija nuskriaudė už jų 
niškus

1932 m. pradeda eit kas menuo, 49 p. didumo, gausiai ilistruojamas

gogija 
itfases, 
buvom

Platintojams Atatinkama Nuolaida!

Prenumeratorių, platintojų ir rėmėjų domei!
Literatūros, politikos įr visuomenės mokslų darbininkų žurnalas

WORCESTER, MASS.
Suvienytos, Worcesterio Lietuvių Draugijos ' f* I

Rengia

PHILADELPHIA,- Pa. — 
Prieškomunistinė opozicija bu
vo surengus L. Prūseikai pra
kalbas 21 d. vasario su kon
certine programa, kad sutrau
kus publikos j prakalbas, nes 
kitaip publiką sunku prisivilio-

L. Prūseikos Demagogija
Išmestas kaipo oportunistas 

iš Komunistų Partijos ir pata
pęs renegatu, neturi pamato 
kalbėti komunistinio judėjimo 
pagrindais. Aiškino imperia
listų planus, kad jie pasiryžę 
pasmaugti Chinijos revoliuci
ją bei vėliau pulti Sovietų Są
jungą. Prisiminė apie Chini-

Išsirašyti "PRIEKALĄ 
galima 

.Redakcijos adresu:
' Moskva, Nikolskaja 7 

izdt. "Inostrannich 
Rabočich”

Red. "PRIEKALAS”

pasuko, ir išblyškęs atšiiraū

syti jų koncerto ir tuščių pasi-(dangstydamiesi Partijos1 Vardu 
teisinimų, ir kada spontaniš
kai ;ji sukilo,1 pradėjo kalbėti 
kad Prūseika kalbėjo be jokio rodydamas 
pamato, kad tik.dūmimas akių 
savęs pateisinimui už "didelius 
nuveiktus darbus.”

Norėdami materialiai pągelbęti.savo giminėms ar 
draugams vargstantiems Lietuvoje, norėdami pasiųs
ti jiems kiek litų, greitai ir už žemą kainą galite pa
siųsti per

Ant pabaigos drg. J. Bal
iam pakvietė visus; susirinku
sius sudainuoti Internacionalą, 
ir tuomi uždarė susirinkimą. 
Reikia pasakyti, kad dar pir
mu sykiu šioje svetainėj buvo 
sudainuotas Internacionalas.

J. G.

41.50
1000 Litų

milži-• t ; t j <•», 
nuveiktus darbus. Gir-

nebuvo galima pasitar
ti ir trečiųjų teismu išrišti ši
tą pinigų klausimą ir kiti klau
simai. Na, kaip gi išriši su to
kiais elementais, kuomet jie 
patapo reakcionieriai.

Juk buvo rašyta laiškai iš 
centro ir Apskričio, i kuriuos 
nedavė jokių atsakymų visiš
kai ignoruodami. Ar tai jūs 
teisingi? Jis malė tą patį ir 
ant galo pasakė, kad jie orga
nizuoją naują naciųnąlę orga
nizaciją, kuri užkariaus "bim- 
bizmą.” i ; ’

Užbaigęs savo sorkes, pirmi
ninkas pašąųkė . Komunistų 
Partijos 3-čio Distrikto atsto
vą kalbėti. Jis’ pradėjo nti- 
maskubti oportūnistiis. kad jie

Vasario 19 d. įvyko masinis 
mitingas ir sykiu rodymas pa
veikslų.

• Šį mitingą surengė ‘Tarp
tautinė Darbininkų Pašalpa ir 
Komunistų Partijos vietinis lo- 
kalas. Pirma kalbėjo drg. 
John J. Balląm apie bedarbę, 
Streikus, karą, ir ką reiškia 

j Konpnistų Partija ir darbinin- 
' kų unijos. Kvietė dėtis1 prie 
D.T.P., revoliucinių darbo uni
jų ir;Komunistų Partijos.
( . (ij * . >

Paveikslai'buvo rodoma per 
du sykius: pirmas parodymas 
—alkanų maršavimas (nacio
nalinis alkanų . maršavimas į > 
Washington, D. C.). Buvo la- , 
bai aiškiai matyti, kaip bedar
biai maršuoja po Washington- 
hą, nešdami" įvairius užrašus 
su reikalavimais visiems be
darbiams tu o j autinės pašal
pos ir bedarbių apdraudos.

Taip pat parodė ir kunigo 
Cox maršavimą, kuris numar-1 
savęs į Washingtona, pasisvei-! 
kino su Hooveriu ir reikalavo 
bedarbiams „darbo, kurio nie
kur nėra.

Antras paveikslų rody
mas buvo apie praėjusį impe-i 
rialistinį pasaulinį karą nuo 
1914 iki 1918 metų, su visomis 
jo baisenybėmis, kaip miestus ; 
bei kaimus išgriovė ir milionus į 
kareivių bei civilių gyventojų Į 
išmušė (išžudė). Ir taip pat 
apie Rusijos revoliucijos pra
džią, kada Kerenskis nuvertė 
caro valdžią, ir apie galutiną 
revoliuciją, bolševikų revoliu
ciją, .kuomet darbininkai ir 
valstiečiai galutinai atsikratė 
nuo carizmo, kapitalizmo, dva

rininkų, buožių ir visų išnau- 
, dotojų ir įsisteigė darbininkų 
i ir valstiečių Sovietų valdžią.

Laike bolšęvikų revoliucijos 
Rusijos , proletariatui reikėjo 

J pergyventi'labai audringą gy
venimą,1 J kuomet 1 iš vidaus 
kontr-revolicionieriai puolė vi
su įsiutimu, o ’ iš lauko pusės 
visos ; kapitalistinės valstybės, 
norėdami visiškai sunaikinti 
Vienintelę pasaulio darbininkų 
valdžią. Buvo valandų, kad 
rodos jau neatsilaikys, nes au
dros tokios didelės, kad drau
gą Leniną ir kitus šios audros 
lankstė į visas puses ir nuo že
mės kėlė į viršų, bet, nežiū
rint visokių audrų, po drg. Le
nino vadovyste Rusijos prole
tarinė revoliucija atsilaikė ir 
laimėjo pergalę.

Publikos buvo tiek daug, 
kad vos tiktai sutilpo į A.P.L. 
A. 3-čios kuopos svetainę. 
Įžanga buvo 20c. Bedarbius 
leido už 10c. Buvo renkamės 
ir aukos del Kentucky strei
kuojančių maiftierių, bet kiejk 
surinko, neteko nugirsti.

Renegatu Prakalbose Žmonės Sponta
niškai Sukilo ir Išmaršavo Laukan

“Daily Workeris” prašo paramos darbininkų vi
soj šalyj, nes jis yra vienatinis angliškas dienraš
tis, kuris diena iš dienos suteikia darbininkams 
vadovybę kovoje prieš badą ir visą alkio sistemą. 
Darbdaviai žino, jog tokis laikraštis yra galingas 
įrankis darbininkų klasės rankose.

Vern Smith, “Daily Workerio” reporteris, už
darytas kalėjime Kentucky valstijoj. Anglies ka
syklų savininkai nužudė jaunąjį kovotoją Harry 
Simms, kuris platino “Daily Workerj” tarn mai- 
nierių. Pereitą penktadienį kasyklų savininkai 
iki pat pamato sudegino namą mainierio Turner,, 
“Daily Workerio” skaitytojo, kad tasai kulkomis 
suvarstytas namas nebūtų, .kaipo ženklas kapita
listų teroro Kentucky valstijoj. ,

“Daily Workeris” neapleis darbininkų kovas šiam 
kritiškam periode bosų teroro ir imperialistų ren
gimosi prie naujos skerdynės. Neigi darbininkai 
gali apleisti savo laikraštį, kuris dabar randasi fi
nansiniam krizyje.

Mažiausia $1,200 reikalinga į dieną t išleidimui 
laikraščio, $1,200 šiandien, $1,200 rytojį ir $1,200 
kiekvieną dieną, iki vajus užsibaigs.

Jeigu jūs dar nepaaukojote, tai paaukokite 
tuo jaus.. Jeigu jau kiek paaukojote, tai vėl kiek 
paaukokit. Kovokite prieš darbdavių terorą. Siųs
kite aukas gelbėjimui “Daily Workerio.”

"sorkių.” Jis 
tą patį, ką 

Jis sako, 
provo- 

” užtai jie nestojo. Mus 
šnipai “suimti.” Girdi, 

gali išde- 
nagus ir 

Aišku, už 
prieš- 

Smeto-

žmonės, dar labiau ; pasipk- 
tinę, ^radėjo eiti iš svetainės 

: lauk. Pasiliko tušti krėslai su 
I apie 50 opozicijos dalyvių ir 
! šiaip "kantresniais” žmonė- 
I mis. Pradėjo alasuoti visais 
i kampais, kad prakeikti "bim- 
i biniai” išardę jiems prakal
bas. Puola šen ir ten, bet nė
ra ką atakuoti. Rėkia ant 
bimbinių ir prakeiksmą siunčia. 
Šimanskas tik zuja apie kele
tą draugų, kurie jokios suiru
tes nekėlė. Apie' keletas 
draugų buvo atėję ir jie jokių 
kurstymų nedarė, nes mūsiškė, 

i publika buvo perspėta per 
"Laisvę” ir asmeniniai, kad 
prieškomuhistinės opožicij'os 
jokių parengimų neremtų ir į 
juos neitų. Didblę dalis pub
likos tą suprato ir pasiliko na
mie, bet dalis atėjo pasįklau-

Gelianiiems Sąnariams
Tik ištrinkite geliamus sąna
rius su Šiuo patikėtinu senu 

linimentu
PAIN-EXPELLER

‘Priekalo” perėjimas iš dvimėnesinio j mėnesini, o taipogi pla
tesnis bendradarbių susispietimas, pačio redakcijos aparato su
stiprinimas duoda galimybės 1932 m. žymiai pagerinti jo turi
ni ir išvengti visos eilės trukumų, kurių buvo pirmaisiais “Prie
kalo” ėjimo metais.

‘Priekale” telpa eilės, apysakos, vaizdeliai ir aprašymai, vaizduo
jantieji SSRS, darbininkų ir darbo valstiečių gyvenimą, kovą 
ir atsiekimus socialistinės statybos fronte ir Lietuvos, Amerikos 
ir kitų kapitalistinių šalių darbininkų ir darbo valstiečių gyve
nimą ir kovą, ir rašoma visais aktualiai proletarinės literatūros 
klausimais;

‘Priekalas” turi nuolatinį skyrių “Socialistinė SSRS, statyba,” 
kuriame plačiai nušviečiama socialistinė Š$RS. statyba ir kul
tūrinės revoliucijos laimėjimai ir aprašinėjima svarbesnių SSRS, 
socialistinės pramonės įmonių, sovchozų ir kolchozų gyvenimas 
ir augimas, j J . , *

‘Priekalas” daug domės skiria antireliginei propagandai ir turi 
pastovų skyrių “Bedievis,” plačiai nušviečia įvairių tikybų, ku
nigų, popų ir kitų darbo žmonių priešų, prisidengusių tikybos 
skrajstėphs, veikimą ir darbus.. \ •

Priekalas” nesitenkina vien dailiosios. literatūros, SSRS soc. sta
tybos ir antireliginės propagandos sritymis; savo skiltyse jis 
rašo' ir kitais aktualiais politiniais klausimais ir turi skyrius: 
“Kapitalo salyse,” “Iš revoliucinio judėjimo istorijos,” “Biblio
grafija ir kritika” ir kitus.

'Priekalo” reguliarus išėjimas ir visų uždavinių išpildymas pir
miausia priklatfeo nuor aktingos mūsų skaitytojų, platintojų, 
bendradarbių ir rėmėjų paramos. Todėl reikalinga iš anksto 
užsiprenumeruoti “Priekalas,” rinkt jam prenumeratas, visapu
siai remti jį.

Išėjus publikai lauk, pasi
likom keletas su sklokininkais 
ir šiaip nedaug žmonių klau
sytis Seno Vinco 
pradėjo kartoti 
Prūseika putojo, 
kad tas teismas buvo 
kacija 

įgalėjo šnipai “suimti 
i laike reakcijos mus 
portuot į Smetonos 
sveikas dingęs... 
pinigų grobi m ą 
komdnistinį veikimą 
na ir jo visa armija jau dabar 

(sveikina oportunistų renegatų 
| darbus. Smetonos agentai 
i glosto juos dabar, o vėliau už- 
1 kabins užsitarnavimo medalį 
ant atlapo. Senas Vincas 
aiškina, kaip "teisingai” buvo 
pavogti tie 6-to Apskričio pi
nigai, kada konferencija suski
lo ir 9 opozicijos delegatai iš
maršavo prieš 38 pasilikusių 

i delegatų ir turėjo pilną teisę 
■ nusinešti Apskričio iždą $’1'57.- 
i 48. Girdi, mes teisingai “iš- 
laukojom” darbininkiškiems į’ei 
Į.kalams tuos pinigus,;p kad tko-; 
monistinėms įstaigoms pinigus

‘LAISVĘ
46 TEN EYCK STREET. £

Argentinoj ir Brazilijoj 
metams — 1 doleris 
6 mėn. — 50 cent, 
atsk. egz. — 10 cent.

varo pragaištingą darbą prieš 
visą komunistinį judėjimą, nu- 

kad šiuo svarbiu 
momentu mums dar labiau rei
kią suburti savo spėkas, kad 
mums, revoliuciniams darbi- 
nininkams, nereikia jokių opo
zicijų skaldyme komunistinio 
veikimo; mes, darbininkai, tu
rim vesti kovą prieš visus 
oportunistus bei renegatus, ku
rių tikslas yra mulkinti dar
bininkus ir vilioti iš jų cen
tus. Kokią teisę Prūseika tu
rėjo. garsinti savo laikraštyje, 
kad d. Mizara parvežė kapi
talo iš Maskvos? Opozicija 
nervavosi ir nežinojo ką dary
ti. Atstovas ragino darbinin
kus išsižadėti opozicijos ir rem 
ti Komunistų Partiją, kaipo 
vienatinį darbininkų klasės va-

Dienos į

LIETUVĄ
Greičiausi

Garlaiviai Pasauly 1

lia, kad 
žmonių, 
da savo 
masiniai 
tainę ir 
laiptų keletas žmonių pradėjo 
tyčiotis iš tų jų prakalbų ir 
juoktis iš Seno Vinco. ši
manskas pribėgo atkišęs kumš
tį prie vieno draugo ir griebė į rodo to numerio 
už krūtinės mest trepais že-Į nino paveikslas įdėtas 
myn, bet kitas jį pastūmėjo, Į rėjo publiką apgauti, 
jis prie to siekė su ranka, bet| gumentai "pasakų rašytojo...’ 
kitas nutvėrus jo ranką gerai i Toliaus bumbėjo tą pačią pa

nas 
“griaunąs.” Ji( 
riausius žmones 
ir "Vilnies.” 
ta atmokėjo 
nėms” serus, 
žmones, "gulinčius kapuos.” 
žmogus, įpuolęs į konvulsijas, 
graibstėsi į visas puses už vi
sokių nesąmonių be jokių fak
tų, be jokio pamato, žmonės 
klausėsi ir dūsavo, kada tas 
viskas Užsibaigs. Galop už
baigė už pusantros valandos 
prakalbą ir už tai nuplojo apie 
pustuzinis jo šalininkų.*

Bendoravičius praneša, kad 
čia yra atsilankęs jš Komunis
tų Partijos 3-čio Distrikto at
stovas ir prašęs parinkti aukų 
Kentucky streikieriams. Ren
ka aukas, bet Partijos atsto
vui neleidžia kalbėt, kas pap
rastai būna duodama.

Prasidėjo koncertinė dalis. 
Po jos vėl pirmininkas persta
ta L. Prūseiką, kuris kalba 
apie imperialistų žygius Chini

jos Sovietų valdžią ir Raudo
nąją Armiją, pažymėdamas,, 
kad. darbininkai ir darbininkų 
masės laimės, bet gali laimėti 
ir imperialistai, jei jiems pa
vyks paimti Chiniją. Labai 
vengė Komunistų Internacio- 

inalojr jo Kompartijų suminė- 
J. Bendoravičius atidarė pra- ■tį. Jokios agitacijos nevedė 

kalbas ir perstatė kalbėti L.-|ug Komunistų Partiją; nėpri- 
Prūseiką. Plakatuos buvo pa- giminė tos pasaulinės masinės 
žymėta, kad Prūseika kalbės bedarbių kovos, kurią vado- 
apie rengiamą imperialistinį vauja pasaulinės Kompartijos, 
karą, o Senas Vincas kalbėsiąs Į Neprisiminė stiprėjimą komu- 
apie atsibuvusį darbinin^tai- nistinio judėjimo, jo vedamus 
smą. L. Prūseika, vietoj kai-; streikus, gynimą ir gelbėjimą 
bėjus paskirta tema, pradėjo1 politinių kalinių, vedimą ko- 
pult atsibuvusius darbininkų ; vos prieš algų kapojimą ir ba- 
teismus, jų surengėjus ir visą i Nieko n‘epasakė -apie * or
tą darbininkišką judėjimą, ku-, ganizavimą bedarbių tarybų, 
ris eina su Komunistų Partijos pas j 
linija ir niekino, kartodamas, j tuščia 
kam “bimbiniai” rengia tokius 
teismus prieš keletą organiza
cijų iždų grobikus. Jis teisi
no, kad A.L.D.L.D. 6-to Apskri 
čio iždininkė Jatužienė teisin
gai nunešė $157.48, kuri iš
maršavo 
delegatais prieš 38 delegatus. 
Girdi, toks teismas buvo su
rengtas pasityčiojimui iš "senų 
veikėjų,” kaipo Seno Vinco, 
Bendoravičiaus, šimansko ir 
kitų. Jis išrokavo visų "grie- 
kus” ir pabrėžė, kaip koloni
jų "masės” remia juos. Gir
di, jie turi 12 liežuvių ir loja 
prieš mus, o mes atsilojam 
prieš juos; jie turi 12 kalbėto
jų, o iš mūs pusės tik aš vie-

Bimba dabar viską 
išmėtė "ge
is "Laisvės” 

Jie per prievar- 
"geriems žmo- 
Jie "niekina”

28-tą U Vasario (February), 1932
NUOSAVOJE SVETAINĖJE

29 Endicott Street, 1 Worcester, Mass.
„ Kaip 6-tą Valandą Vakare

t

Vakarienes gerumas užtikrintas.. Bus tokių valgių, 
kokių dar niekas nevalgė ir gėrimų, kurių dar niekas 
negėrė. O'jei kas tam netiki, tai ateikite persitikrinti.

Nuoširdžiai užprašo . . '

"PRIEKALO” Kaina:
Amerikoj: metams — 2 doler.

6 mėn. — 1 doler, 
atsk. egz. — 20 cent.

Po ’ atstovo kalbos d. Pra
naitis reikalauja balso, bet 
pirmininkas vėla leidžia Pru- 
seikai kalbėti. L. Prušeika da
bar atvirai puola Komunistų 
Partiją. Girdi, Partijos atsto
vas mus puolė, bet mes bu
vom ant tiek mandagūs, kad 
ipęs jam suteikėm balsą. Tai 
kam 'vadintis korbuhištihe opo
zicija? Prūseika, tyčiodamasis iš 
■Partijos,!sako, būk/Pairtija neau
ga, ę puola.. Po komunistų įtaka 
yra keletas tūkstančių ■; unįjįs-; 

nepasiuntėm, mes manėm, kad tų, gi Amerikos Darbo Fede- 
reikės eiti į valdišką teismą, racijoj yra keletas milionų uni- 
Girdi tas mano draugas Palių- jistų. . T°kįu būdų pis už reak- 
lionis ant to teisino, velnias .j'cinę jfedęt’aciją,'n* prieš Komu- 
žino ar jis girtas buvo, ėmė nistų Partiją. Girdi, Partija 
ir išplepėjo, kad mes pinigus i viską ima "karštai,” perdidelis 
dar nepasiuntę. . . Mes1 tuos' "įsikarščiavimas” niekad prie 
pinigus šiandien i 
"darbininkiškiems reikalams.” 
Kritikuoja susiriesdamas Ko
munistų Partijos Lietuvių Biu- 
ra, kad jis išmetė "didžiausius I 
ir geriausius” senus veikėjus iš' 
visų organizacijų ir "Laisvės” 1 
bendrovės, bet nieko nesakė, i 
kodėl jie buvo išmesti, kad; 
jie organizacijas ir "Laisvę” Į 
griovė, o už tokį darbą visos1 
konstitucijos sako — prašaliu- j 
ti griovikus. Senas Vincas ro-; 
do iš tolo "Naująją Klampy
nę” ir sako, kad čia Lenino pa
veikslas buvo įdėtas laike Le
nino mirties paminėjimo,, bet 
ten yra Fišės fašisto atvaizdas, 
o ne Lenino. Jis rodo "Lais
vės” vieną karikatūrą ir sako : į 
"žiūrėkite kokius atvaizdus ( 
deda "Laisvė.” Bet j iš nepa- 

kur buvo Le- 
iis no-1 

Tai ar-1

“laisve:
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Komiteto pikniko pinigus bu- 
Vd praleidęs,’ o jie patys jį pa
traukė į teismą, bet Pranaitis 
perkirto, kad tą dalį tų pini
gų šimanskas iškazyriavę iš 
Lideikos, ir Šimanskas iš sar
matos nutilo ir nuėjo apsisu
kęs. Prūseika ėmė rėkti, kad 
baigtume prakalbas ir nedavė 
daugiau Pranaičiui nei kitiems 
kalbėti.,

Tai šitokios "teisybės jieš- 
kotojų” prakalbos buvo. ■ Pru- 
seika pasakė, jei tų 6-to Aps
kričio pinigų neims partijinės 
įstaigos, tai mes juos patys pa
silaikysime.

Jei tie mūsų seni veikėjai ir 
tie suklaidinti sąmoningi dar
bininkai nemato opozicijos ža
lingo darbo, tai jie dar la
biau save iplaka mulkinimo 
bizūnu. j ,

Suniekšėjęs Šimanskas Pąrti- 
jos atstovą ’drauga, Lipo išva
dino provokatorium, visaip tą 
draugą išniekino.* O tas drau
gas yra uolus Partijos darbuo
tojas, jtik, ką buvo paleistas iš 
kalėjirųo, kur atsėdėjo 6 mė
nesius už komunistinį veikimą. 
Tai šitaip tokie judošiai žiū
ri į komunistinį judėjimą.

Sąžiningi draugai iš opozi
cijos, kurie esate suklaidinti, 
nesiduokite save mulkinti šar
latanams. Grįžkite prie dar
bininkiško veikimo ir ištikimai 
dirbkite proletarinei revoliuci
jai, kurios didelė dalis jau 
yra laimėta.

Korespondentų Biuras.

įsikarščiavimas 
išaukausim ^ero neprives.

Prūseika pirmoj savo pra
kalboj' prisiminė apie tuos 
"Angariečio pinigus,” bet ne
paaiškino,, Gi dabar, kada 
Partijos atstovas prispyrė, tai 
ve kaip jis išaiškinę: "Matot, 
kaip jie skleidžia gandus kas 
link primintų tų pinigų. Juk 
kaip Rusijos' darbininkai rin
ko aukas ir siuntė Francijos, 
Vokietijos, Anglijos streikie
riams, taip ir Angarietis galė
jo surinkti pan&šiaš aukas ir 
priduoti Mizarai.” Čia Prusei- 
ka vėla ilgai kalba ir pasako
ja, kaip opozicija "bujoja,” 
kiek "N. G.” turi skaitytojų, 
kaip tolimos kolonijos "gerai 
atsiliepia;” kaip po "Laisvės” 
suvažiavimo dalyvavusieji šė- 
rininkai šaukę per telefoną 
Prūseiką ir "patvirtino” jų 
"teisybę.” Jis sako, kad ‘.‘mes 
surengėm šitas prakalbas ir 
mes turime teisę kalbėti.”

, ■ . i ('V" i r ;
Pradėjo ;minėtiį Prųpaitį, 

Smitą po kelis sykius, kad jie 
("negerai” darą vesdami kovą 
prieš "senus veikėjus/’ hėš jie 
patys' senai veikia ir ‘reikėjo 
žmoniškai sugyventi. i

Užbaigus jam kalbėti, d. 
Pranaitis vėl reikalauja balso/ 
Pirmininkas dabar leidžia kal
bėt. Pranaitis kalba ir rėkia 
kiek tik gali, bet, opozicijos 
dalyviai vieni prųdęjo šaukti, 
kad jis, kaipo bedarbis, neuŽ- 
simokėjo duokles į organiza
cijas, kiti tyčia garsiai kalba
si, kad negirdėti) publika ką 
jis kalbą. Vienok Pranaitis 
padarė keletą gerų; ■ pastabų 
Prūseikai. Del jų pasigyrifho 
jis sakė, kaip jūs gafėjot suor
ganizuoti organizacijas ir lai
kraščius be masių pageibos. 
Šimanskis norėjo petrėkt Pra
naitį ir primest, kad meš pasi
statę sau už vadą Lideiką, 
kuris, jiems patięrųs fceyeikiaųt 
ir draugaujant. Prięšfaktinio

nieko neliko. Viskas 
paremta ant tuščių 
Tai yra gudri dema- 

suklaidinti darbininkų 
kad štai: "Koki mes 
takiais esame ir da- 

Užbaigus kalbą, pirmi
ninkas perstata kalbėti Seną 

iš konferencijos su 8^ Vincą apie, anot jų, "garsų
jį įvykusį darbininkų teismą.” 
Pastaba buvo padaryta, kodėl 
jie neduoda Partijos atstovui 
kalbėti. Publika reikalauja, 
kad leistų. Pirmininkas suki
nėjasi, o Šimanskis rėkia, kad 
nemainytų programos. Pirmi
ninkas, neva maišydamasis, 
neaiškiai perstata publikai nu: 
balsuot, bet žmonės nesupran
ta, ir tik keletas rankas pake- 

neleisti, prieš keletas 
Senas Vincas prade- 
sorkes, bet publika 
pradėjo apleist sve- 
eiti lauk. Gi netoli

BREMEN * EUROPA
■ t i Puikus geležinkeliu susisiekimas ii i 

' BREMERHAVEN Į LIETUVĄ
Taipgi nuolatiniai! kas savaitė i&plaukimai gerai žino-, 
mais Lloyd Kabininiais Laivais. Užsisakykit vietas 
pas .vietinius dgėntus, reikalaudami Lloyd laivakorčių, 

suteikiant greičiausių patarnavimų.

North German Lloyd
57 Broadway 1 1 New York



Puslapis Ketvirtas

Taipgi, SiamePolicija Bjauriai Sumušė Bedarbių i Kaip SklokinĮikai Pro- 
sijo Vieni Kitiems 

i Snukius Lawrence.
P II I L A DELPHIA. Pa. — 1 kūdikių, bet gavo atsakymą, i 

Veik kasdieną Philadelphijos : kad jis turėjo būti senai išmes- i 
kapitalistinė spauda būna už-1 tas iš namų. • i
pildyta visokiomis nesąmonė- i Vasario 18 d. atėjo 5 detek- 
mis. Rašo, būk bedarbės nėra j tyvai į jo namus, bjauriai su- 
Philadelphijoj. O kurie ir yra mušė jį ir jo moterį ir kūdi- i

Šeimyną ir Areštavo

be darbo, tai tie badu nemirš- kius, kurie nuo 2 metų iki 11 
tą, jie gerai gyveną, pas juos metų. Sumuštus išvilko lau- 
nieko nestinga namuose, pa- į kan ir tempė per bloką. Kū- 
gelba jiems nereikalinga. i dikiai klykė, verkė, šaukėsi

Iš antros pusės, buvo veda- ; pagelbos. Sugrūdo į policijos 
ma išnaudotojų kampanija už vežimą ir nuvežė į kalėjimą, 
surinkimą $9,000,000 bedar-i Ant rytojaus teisėjas . nubau- 
biams. Didelę didžiumą minė- ■ džia tris dienas kalėjimo, pa- 
tos sumos sudėjo patys dar-1 reikšdamas, kad tokis darbi- 
bininkai, kurie dirba dar ke- j ninkas, bolševikas, 
lias dienas į savaįtę. Juos ver-1 nubaustas visam amžiui kalė
te dirbtuvių savininkai dienos 
uždarbius atiduoti del bedar
bių sušelpimo. Bet iš tų ba
daujanti darbininkai negauna 
paramos. Juos suėdė išnaudo
tojų liokajai. Dar daugiau. 
Ne tik, kad buvo renkamos au
kos bedarbiams, bet kasdieną 
desėtkus ir šimtus bedarbių 
išmeta iš namų už tai, kad jie [ 
negali užsimokėti randos.

Vasario 2 d.
Coward, kuris vadinasi save 
“darbihinkų prietelium” išda
vė įsakyrtią išmesti Winestine 
šeimyną su keturiais mažais 
kūdikiais iš namų už neužsi- 
mokėjimą randos. Jie gyve
no po num. 94 N. Randolph

LAWRENCE, Mass. — Va
sario 14 d. vietiniai sklokinin- 
kai turėjo pirmutinę savo va
karienę. Negalėdami publi
kos prisitraukti, tai žmonėms 
veltui’ dalino tikietus; tuo bū
du ir susidarė publika iš kelių 
sklokininkų ir keleto sandarie- 
čių-tautininkų. Prie jų gal 
dar reikia pridėt tuos, kuriuos 

i susivedė “apsišvietusių” Sta- 
į kionių sūnus, tai yra savo “ta- 
; voi’ščius,” su kuriais šoka 

, “džikaturi būti i
AU0VCVO V1DCH1L Cllll/jlUl

. 0 moteriai su kūdikiais' .

[ Worcesterio' Lietuvių Šuvieiiy- 
j tos Draugijoj rengia puikią, 
i vakariene su įvairia muzikale; 
•programa, 28 d. vasario (Feb
ruary), savoj svetainėj, kaip 
6 vai. vakare.

Vietiniai turite atkreipti dor 
mes ir stengtis dalyvauti šia
me parengime, nes tuomi su
teiktume!, didelę paramą savo 
įstaigai, d tai yra vienintele 
vieta, kur sąmoningi darbinin
kai gali sueiti, apkalbėti savo 
bėgamus reikalus ir pareikšti 
pasmerkimą prieš savo išnau
dotojus. Tad geistina skait
lingos publikos minimoj vaka
rienėj. O apie 
tai jau TfeTeikia 
visos vakarienės 
pavesta 'visiems

jos gerumą 
kalbėti, nes 

gaminimas 
gerai žino-

p.

$

. .... ... .-7 , < ■' ■■■ ■ ■

Penktadienis, Vas. 26, 19&.
'"" : . ■¥ A-/- * i 4

labai

limo
įsakė negrįžti į namus, 
kur nori.

Tokių įvykių 
kasdieną įvyksta.

Bedabių Taryba surengė 
protesto mitingą prieš tokį el
gimąsi ir griežtai reikalauja, 
kad minėtam darbininkui bū
tų sugrąžinti jo rakandai

: butas.
magistratas ■

pas, kad pasmerktų oportunis- 
tinius sklbkos vadus', šios or
ganizacijos draskytojus.

Mes stovim už “Laisvę”, 
“Vilnį0, už Komunistų Partiją.

Šalin darbininkų vienybės 
dytojus!

Valdyba:

A. J. Sikorskis
J. Markūnas, 
Pert. „ Greviskis.

ar-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
<

les už 1932 metus 
susirinkime bus išduotas raportas ;iš 
mūsų dienraščio 
suvažiavimo.
bių

WILKES BARRE, PA;' ’ ' 
J Tarptautirįid Darb. Apsigynitnoj 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)

PHILADELPHIA, PA.'
Philadelphijos lietuvių bedarbių ta

rybos susirinkimai įvyksta kas ket- 
vergas, 8 vai. vakare, Lietuvių Resp. 
Š. D. Kliube, 1011 Fairmont Ave. 
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)

PHILADELPHIA, PA.
Šauni vakarienė su gera programą. 

Rengia A.L.D.L.D. 10 ir L.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 Kliubo aktorių, 
muzikos šmotelių ir drg. R. Mizaros 
(nesenai grįžusio iš Sov. Sąjungos 
po trijų mėnesių tyrinėjimo) raportų 
apie darbininkų valdomą šąli, tvarką, 
fabrikus ir abelną gyvenimą. Klau
siantiems bus aiškiai atsakyta.

Repgimd Kom. M. Galeckienė
! ’ ' (46-48)

Laisves” dalįninkų 
Bus daug ir kitų svar- 

reikalų.
J. J. Bakšys.

(47-48)

MJNERSVILLE, PA.
A.L.D.L.D. 14 kuopos reguliaria su

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

Sekr. O. žiobiene.
(47-48)

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
kalu apkalbėti ir jau reikia mokėti 
duokles už 1932 metus. Kurie kny- 
gąs dar negavo, tai dabar atsiimsite 
jas.' Nėpamirškite 'ateiti ir naujų 
narių atsivesti. Mūsų susirinkimai 
yra laikomi kas ketvirtą nedėldienį, 
10 vai. ryte.

Fin. Sekr. J. Baranauskas.
, . ■ ’ > (47-48)' I

SHENANDOAH, PA.
Pranešimas Vietos ir Apielinkes 

Draugijoms
Bąlandžio 9, Lyros Choras, rengia 

draugišką vakarienę su. gražia pro
grama. Todėl vietos ir apielinkes 
arąųgijos yra prašomos nieko ne
rengti virš minėtoj dienoj,

• J Choro Valdyba.
■ ' ■ ; v ■' i (48“49)

! ' ' CHESTER, PA. -
I

A.L.D.L.D. 30 Kp. 'rengia- svarbias 
prakalbas, 28 vasario,Lietuvių Kliubo 
svetainėje, 4th ir Upland Sts., Ches
ter, Pa. Prasidės 7 vai. vakare. 
Įžanga visiems . veltui. Gerbiami 
draugai ir drauges darbininkai! Jau 
gal daugeliui teko girdėti visokių 
pasakų apie tą šalį, kurią darbininkai 
valdo—tai Sovietų Sąjungą. Mes 
šiandien labai daug girdime, kaip 
ten viskas sugabiai atliekama, bet 
yra labai daug darbininkų, kurie 
tuos visus dalykus negali suprast, už 
tai visi pasirengę ateikit išgirst d. 
R. Mizaros prakalbų. Drg. Mizara 
ką tik sugrįžo iš Sovietų Sąjungos, 
patyręs daugelį dalykų, plačiai iš
aiškins, kaip ten yra. Visi būkite 
laiku, nes paskirtu laiku prasidės. 
Visus užprašo

Literatūros Draugijos Komisija.
(48-49)

-------------------------  
HARTFORD, CONN.

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 
79 kuopa rengia “Su Kepurėmis Ba
lių,’' arba “Kepurių Balių. Įvyks 
Subatos vakare, 27 vasario, 29 Law
rence St., Vokiečių sevtainėje. įžan
ga bus labai pigi, o prie įžangos 
bus duodajna kiekvienam labai gra
ži kepurė ir tos kepurės tiks kaip 
vyrams, ■ taip moterims. Visi daly
vaukite

L.D.S. '79 Kp. Korespond. - 
’ <(48-49)

BRIDGEPORT, CONN.
A.L.D.L.D. 63 kuopos susirinkimas 

įvyks sekmadienį, 28 vasario, 19 vai. 
ryte. 407 Lafayette St. Draugai ma
lonėkite skaitlingai atsilankyti į šį 
susirinkimą, nes daug yra .svarbių.... . I

Fin. Sekr. M. Kairis. j

ant gatvių kampų. ' mam kukoriui A. Lukošiūhui. 
Na, ir prasideda eeremoni- Tad jis su pagelba komisijos 

Vakarienei pirmįninkau-
” Eik ja kai‘šta ex-parapijonka ne-

I zaležnikė. Jinai perstato 
, . kalbėt p. žilionį; tas vos pasi-

8 ; kėlęs sako : “žinoma, ponai, aš
■ nesu kalbėtojas ir- nesu prisi
rengęs kalbėt, bet man viskas 
gerai atrodo; visko užtektinai, 

i bet gėrimo daugiausia. Ačiū.”
Paskui perstatyta p. žilio- parodyti. ' .

nienė taip pat bando kalbėt,! Kiekvieno pareiga dalyvau- 
bet greit plakšt ir atsisėda. j ti šiame parengime, linksmai 

Toliaus pakviečia kalbėti praleisti laiką ir tuom pačiu 
'Stakionį; šis, neturėdamas iš sykiu paremti vienintelę lietu- 
savo galvos ką sakyt, perskai-, vių darbininkų įstaigą daly
to sklokos išleistą lapelį, verk- vaujant šioj vakarienėj, 28 d. 
damas, ir užbaigia.

Sklokos gaspa’dinė Vaitiekų- Endicott gatvės.

stengiasi padaryti “tokią, ko
kios Worcestery dar nėra bu
vę.” Tik tam, reikalinga 1,000 
publikos, kad tą viską suval
gyti.

Taipgi geistina žinoti, kiek 
yra tikrai užuojautos šiai mū
sų įstaigai tarpe vietinių darb. 
lietuvių, šis parengimas turės

y

n
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Policijos ir Konstabelio 

Brutališkumas.

Kelios dienos atgal, ant 
Carpenter St., tarpe 4 ir 5-tos 
gatvės, įsiveržė policija į be
darbio namus. Taip išvogė vi- 

i są namą, paliko tik plikas 
j sienas ir moterį su tik ginfu-

vasario (Feb.), po num. 29

DARBAN IŠBAIGTI PLATINI!
DARBININKU

j • 11 HlVVULf PU VU1

16 dieną konstabelis siu kūdikiu ant grindų. Visus 
rakandus, maistą, kokį tik tu
rėjo, anglį ir del kūdikio dra
bužius išvežė konstabelis. Ta
tai atliko, kuomet vyras nebu
vo namie, o serganti moteris

Vasario
su 5 policistais įlindo į namus 
ir išvežė jo visus rakandus iš 
jiamų. Tatai padarė, kuomet 
minėto darbininko nebuvo na
mie ; jis 
jieškoti. 
kūdikiais 
priešinti, 
kviesti.

nienė (kuri -dabar vadinas 
Šmit), smarki sklokos darbuo
toja, buvo užklausta, “ar ir 
tamsta buvai vakarienėje?” 
“Taip, broliai, aš netikėtai a- 
vau bilietą uždyką, .na, ir nu
ėjau.

Vienas iš Komiteto.

HUDSON, MASS.
KALENDORIŲ

buvo išėjęs darbo
Moteris su mažais negalėjo prisišaukti pagelbos. 
nieko negalėjo pasi- Į Ar tai bereikia bjauresnio 
neigi kaimynų susi-i ir šlykštesnio pasityčiojimo ir 

j teroro ant bedarbių? Ne.
Minėtas varguolis pasiliko . Vienas būdas ir kelias tėra 

namuose, nežiūrint, kad jo vi- j darbininkams, tai būtinai turi 
si rakandai buvo išgabenti. 
Jis neturėjo kur eiti, nes nei 
cento neturėjo pinigų. Kuomet 
jis atsikreipė pas miesto lab
darybės bedarbių komitetą 
(Lloyd Committee) bent ko
kios pagelbos, tai ne tik kad (drabužių, 
jis negavo nei vieno cento del •

> » 4 . 1 9 4 ' į

būti visur organizuojami * be
darbiai į bedarbių tarybas ir, * . v, T - i i geraivedama griežta kova pries ba- • ,
dą ir skurdą. Reikia kovot 
prieš legalius vagis, prieš atė
mimą ši bedalių jų paskutinių

Jack Paul.

PATERSONO ŠILKO BOSŲ BL0FA1 
IR APGAUDINĖJIMAS DARBININKU

ši Vaitiekūnienė taip Rezoliucija Prieš Sklokinin- 
nuėjo “pirmyn, kad jau ne- , 
prisipažįsta, kad ji bent kada I 
buvo komuniste; užsigina. “Su i 
valgiais, kaip sau nebuvę,'—. “ 
nai sako apie vakarienę,—-bet; 
gėrimo, tai įvalias gavau, ir 
šaukiame: valio, sklokizmas!”

Prasideda ir šokiai, bet; ei
nant į pabaigą, sklokininkai, 
--- i įsidrąsinę su “mėnulio 

j spinduliais,” kad pyądes vie
nas kitam snukius prosyt! O 
našlės ožkos barabanščiko-tė- 
vo Prūseikos mokinys Stanio- 
nis tik laiko duris Uždaręs, 

I kad pašalinė publikA nemajty-1 
tų tos jų “idėjinės kovos.”

Taigi, nors sklokininkai sa
vo “Klampynėj” vadina kitus 

I būtlegeriais, bet jie visur pasi
rodo, kad jie būtent patys to- 

i kiais yra. i;

DAR TURIME 750 EGZEMPLIORIŲ

.. : A.L.D.L.D. 103 .kp. nariai, 
laikytame mėnesiniame susirin

ki kime, 14 d. vasario, 1932 m., 
Lietuvių Piliečių Kliubo svetai
nėj, matydami reikalą išnešėm 
šią rezoliuciją:

ALDLD. 103 kp. protestuo- 
jam griežtai prieš Pruseiką, 
Butkų, ir kitus .šios organizaci
jos, vienybės ardytojus.

t / • II ‘

Kadangi Pruseika.; Butkus ir reikahj aPta$;

Ten Dalyvavęs.

-PATERSON, N. J. — Kelios 
dienos atgal Patersono kapi
talistiniai laikraščiai paskel
bė šitokią žinią. Sako, Pater
sono šilko pramonės bosų Są
junga ir miesto valdininkai 
turėjo bendrą susirinkimą ir 
svarstė dabartinę šilko pramo
nės susmukimo problemą ir 
dabar esamą Patersone bedar-

Mes toliaus* nurodinėjom, 
kad greičiau susilauksime 
daugiau dirbtuvių uždarinė- 
jant, negu kad geruoju su
trumpinant darbo valandas, 
žinoma, su tokiu mūsų aiškini- 

1 mu tie darbininkai nesutiko. 
Bet štai šiomis dienomis mūsų 

' aiškinimą gyvenimas patvirti- 
.; no. Nes, kaip girdėt, vėl bo
sų Asociacija turėjo susirinki-

WORCESTER, MASS
Suvienytų Draugijų Vakarienė

Baigiantis šlaitai žiemai, sy
kiu baigsis visi žiemos paren
gimai ; neilgai trukus, visi praė
dęs kraustytas į visokius vasar
namius arba tiesiog po atviru 
dangum. Bet pakol tas vis
kas prasidės, pakol dar iš žie- 

7- * niuq “šiftnq” (nakaitas) ir nt- iminių lioFeriU neišsikraustom,Patersone sumažinti, žinoma,: s'itus (pakaitas), n at | ta. užbaigos šio sezono
kad delei to nenukentėtų bo- • lelst vedusias moteris is dai 
sy kišenius. Priėję prie išve-iį0’ kad J4 Vlet™ neva ?asta" 
dimo, kad kito kelio bedarbės ] ^1US na^tjmo sifto darbimn- Q V A C
ąumažinimui nėra, kaip tiktai i Ir S1S patvarkymas jau IMI L 2
sutrumpint darbo valandas iki 1 vykdomas gyvenimam I . ____
8 vai. į parą. (Mat, dabar; Jau daugelį naktinių šiftų ; 1
kaip kurios dirbtuvės dirba po | uždarinėja ir šimtus darbiniu- i 19. K. VOROŠ1LOVAS. Ar bus karas. 1931

1n + w.lr t r no -t ., v.« L."į 4- i \ , 1 ‘ ' 1 i ’1 bu-, 20. J. BULATOVAS. Žygis kunigo sutanoj.,sitokis patvarkymas turi but rieše turės badant ir kęst skur- | 
visiems bosams būtinai pildo-1 ir vargą. Taipgi ir mėto
mas. . į rims dabar Patersone darbas

t>o šio paskelbimo mažai |yra dar sunkiau gaut, negu 
protaujanti darbininkai nusi-' vviams' 
džiaugė: “Vot, girdi, bosai ir 
miesto oficialai rūpinasi be
darbių reikalais ir daro prak
tiškus žingsnius delei bedar
bės sumažinimo.”

Ant rytojaus aš ir dar vie- ______________________ _
■nąs darbininkas prie dirbtuvės , džios gandams, leidžiamiems 
turėjom karštas diskusijas su | mulkinimui darbininkų. Mes 
tos dirbtuvės darbininkais, kur visi, dirbanti ir bedarbiai, tu- 
__ ------- Mes nurodinėjom, rim stot į Bedarbių Tarybas,
kad šitas paskelbimas kapita-, į Darbo Unijų Vienybės Ly- 
listinių laikraščių yra sužinus 1 gą, į Komunistų Partiją ir ko- 
darbininkų mulkinimas, kad, vos keliu pareikalaut pilno 

; užmokesčio bedarbiam arba. 
I darbo, o dirbantiems pakelt 
| darbo mokestį, Kapitalistai 
! nieko gero darbiimĮkahte gra- 
j žiuoju nedavė ir neduos. Tik 
per kovą > darbininkai atsieks, 
savo būvio pagerinimo.

Brcdetarebs.

bę, ir | kaip bedarbių skaičių h’ nutarė uždarinėt nakti-1

aš dirbu.

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

A..: • . • - <

Prašome visus darbijiinkiško judėjimo rė
mėjus pasispausti, kad išleidus visą Darbi- . 
ninku Kalendorių į svietą, kad jis tiektų 
nauda darbininkams.

kiti išėjo prieš Komunistų, Par
tiją ir darbininkų J klasė, tneš 
griežtai pasmerkiame juos, kai
po darbininkų išdavikus..

Todėl pareiškiame,' kad .nieko 
bendro pe,turime su sklokinin- 
kais ir nereikalaujam, kad 
siuntįpėtumėt “Naująją .' Gady
nę” ALDLD? nariams. Mes du i 
numeriu perskaitę .aiškiai per- 
sitikriiiom, kad jūsų darbai yra, 
niekšiški.

Mes esam įsitikinę Komunis
tų Partijos vadovybei ir Komu
nistų Internacionalui, vieninte
liam darbininkų vadui. Mes 
remiame ir remsime visais ga
limais būdais tik “Laisvę”, 
“Vilnį” ir kitus laikraščius, ku
rie gina darbininkų reikalus ir 
yra po1 Komūništų Partijos pil-j 
na vadovybe. i ;

Mes ALDLD. 103 kp., atsi-; 
šaukiame į kitas ALDLD. kuo- j

m.
1931 mj 20. J. BULATOVAS.

na Amerikoje 3 centai. ; ,
j 21. V. P. Bausme. 1931 m. Kaina Ąmerikoj
22. Komunistai ir revoliuciniai darbininkai fašistų teisme (pir- duį

2 centai.

moji dalis). 193,1 n). Kaina Amerikoj 10 centų
; 23. S. LIŲBĮMOVA.\ SSRS—Tautų Sąjunga. 1931 

na Amerikoje 5 centai.
27. BEDIEVIS. Lietuvos

Amerikoje 10 centų., , ,

Tai šitaip “rūpihas” mūsų 
valdonai reikalais skurdžių 
darbininkų.

Draugai darbininkai ir dar-
į bininkės, gana jau tikėti ka- 28; V..KAPSUKAS. Kazis Giedris. 

. pitalistų. ir jų tarnaitės-val-:

darbininkų mulkinimas, 1 
bedarbius sulaikius nuo dėji- 
mosi prie Bedarbių Tarybų, ir 
kad bedarbiai organizuotai 
nepareikalautų iš valdžios pa
šalpos. Bet suklaidinti darbi
ninkai mano, kad nėra reika
lo organizuotis į Bedarbių Ta- 

wrybas, nes, esą besiorganizuo
dami į visokias Tarybas už- 
pykinsim bosus ir miesto val
dininkus, ir tuomet jokių 
žingsnių jie nedarys, delei pa- 
gelbos darbininkams.

SKAITYKIT IR PLATIN.
I k!T "LAISVE?

BĮUDGEPDRT CONN.
A.L.D.L.D. 63 kuopos įvyks svai’ ' 

bųsj susirinkimas sekmadienį, vas. j 
28, . 407 Lafayette St.,. Brigeport, ' 
Conn., 10 vai. i'yte. Malonėkit visi 
nariai dalyvauti,, nes bus svarbių ra
portų, ypatingai “Laisvės” šėrininkų 
suvažiavimo raportas. Nepamirškite 
ir naujų narių atsivesti.

Org. A.’ Mureika.
(47-48)

PLYMOUTH, PA.
Liet, kapinių korporacijos nariam 

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 kęblumų. 
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. Rast. J. Stankevičius
(47-48)

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

24th ir Michigan Ave. bus prakalbos 
su kopcertine 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- 

šiandieninę

Kaina 3c.
Kai-
, j švies plačiai ir aiškiai 

j darbininkų padėtį ir jų klasių kovą.
.i Įžanga 10 ’centų.

bus skiriamas “Vilnies” popierio fon- 
į. ! Rengia Lietuvių Kom., Sekcija.

!■ / : Visus' kviečia Rehgejai.

Pelnas tę vakaro

Kai-
(47-48)

BENLD, ILL. , 
A.P.L.A. 41 kp, ateinantis susiTin-

šventieji ir jos'anąštalai.7 Kaina kimas bus kovo 4> (paprastoj , vietoj
* ir valandoj). Kviečiami .visi .nariai

1931 m. Kaina Amer. 5c.
29. P. KAIMIETIS, Lenkijos darbo valstiečių kova. 1931 m.

Kaina Anierikoje 5 centai, j ,, ,. p . 1 ' “ ■
į ■ ) » ♦ * e j H

30. D. A, Lietįivą ir ikaro ruošimas. prieš Sovietų Sąjungą. 
1931’ m. Kainą Ajnerikoje 3 centai.

31. Apie Komunistę Internacionalo sekcijų uždavinius, KI 
PK XI plenumo tezė?. 1931 tn. Kaina Amerikoje 3 centai.

32. HANS LIORBEfL Jūrininkai atvyko. 1931 m. Kaina
Amerikoje 3 centai, , ,. .

35. Vokietijos Komuinistų Partijos kovingi uždaviniai kaime.
DRAUGO TELMĄNb kalba Gldenburge. 1931 m. Kaina 

į Amerikoje 3 cėhfa^į ' 1 r.
‘37. Kapitalizmas ir Darbininkų Klesa. (Lavinimosi rateliams) 
į 19.31) m. Kaina Apierikoje 3 centai; - f - '

. Visas augščiau išvardintas knygutes galima gauti “BALSO** 
redakcijoj (Tilsit Pr. Memehtr. 26, M. Labori).' Kas užgisą- 
kya« minėtų knygučių nemažiau; kaip, už 5 dpi, tam nuleidžia
ma 35 proc., o kas iš anksto u?pįxp.ok;ėš,. t^m flujeidžiaipa 45 
proc. nuo pažymėtų kainų. •. •<•••" » '

būtinai dalyvauti, bus svarstoma kas 
link A.P.L.A. vienijimosi su 'L.D.S. 
Būt labai malonu, kad vipL nariai da
lyvautų ir padiskusavę, pareikštų sa
vo nuomonę, ką po t.o ir spaudai ga
lėsim pareikšti. Taip pat draugai, 
bandykit gauti naujų narių. ■. .<<<

Sekr. Wni. Mickąlites.>
(47-48)

V ilkes barre, pa.
L.D.Sį.A. 48 kuopos susirinkimas 

jvyks 2 d. kovo, po num, 69 S. Em
pire ’St. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Visos draugės įsitėmykite vietą ir 

j laiką, ateikite, nes yra daug svar- 
j bių reikalų. Atsiveskit ir naują na- 
| rių prirašyti prie mūsų darbininkiš
kos organizacijos.

O. M. Org.
(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 ig draugės daly
vaukite ir. atsiimkįte knygas; jų tai-i 
pą. naują brošiūrą “Naujo Karo;

Gaisras” ir pasimokėkįte jūsų duok
» v > '"T' \ 'V4', . ~

Alte

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

Visi litera- 
kurie pir-

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

Užsakymus siųskite šiuo antrašu:

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

NAUJO KARO GAISRAS
PARAŠĖ D. M. ŠOLOMSKAS

KAINA 20 CENTŲ

j

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

Kaina 20 centų^ A.L.D.L.D. kuopoms ir nariams tik po 
10 cenĮų. Parsitraukite ir platinkite kuo plačiausiai. Bro
šiūra turi 64 puslapius, 13 paveikslų ir Mandžūrijos žem- 
lapį. Padalinta į 6 skyrius ir 21 straipsnelį. Apima: per
eitą karą, kas prie jo privedė, dabartinį prisirengimą impe
rialistų karan prieš Sovietų Sąjungą ir jų pačių tarpe už 
rinkas. 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. Centro Komitetui.

D. M. ŠOLOMSKAS
46 Ten' Eyck Street Brooklyn, N. Y.
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SOUTHBOSTONiEČlįl PARENGIMAS PAVY išvadų; jąs pridės kiekvienas i

KgS POLITINIAI IR MEDŽIAGINIAI baisesnius įvykius.' Jeigu dar- Į

Prje šių rpzignacijųr nereikia 1 JJj-augįjy AdfCSai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organą

Bet Reikėtų iš Organizacijų 
Išmest Tokius Dviveidžius 
Sklokininkus, kaip N. Ja
nuška

SO BOSTON, Mass. — Va
sario 7 dieną A.L.D.L.D. 2-ra 
kuopa ir Lietuvių Piliečių 
Kliubas surengė vakarienę su 
programa. Publikos buvo ku
pina svetainė.

Programoj Albert Nausoda 
sakė eiles; Leon Reinardukas 
pakalbėjo angliškai Young 
Pioneers klausimu. Surinkta 
aukų Young Pioneer’iui $4.61. 
Ig Kubiliūnas kalbėjo Lietu
vos politinių kalinių klausimu. 
Vienbalsiai nutarta pasiųsti 
protesto kablegramą Lietuvos 
fašistų prezidentui A. Smeto-’ 
nai, reikalaujančią panaikinti 
mirties bausmę drg. Kasperai- 
čiui ir paliuosuot visus politi
nius kalinius. K. Barčienė' 
kalbėjo A.L.D.L.D. klausimu,

___  ’ i bininkai nesusiorgamz,uos va- 
j dovybėj Komunistų Partijos 

skiriant N. Janušką. Jis vi- i kCVon už laimingesnę ateitį 
šokiais būdais šmeižė, diskri- j darbininkų klasęs. 
minavo komunistiniai nusista-1 Saulėtekis,
čiusius žmones ir varė agita-; ___________ -
ciją už skloką. Kada iš pu
blikos paklausta : “Kam tu te
nai priklausai, jeigu 
Partijoj taip blogi žmonės?“ 
Januška atsakė: “Aš jums no
riu parodyt, kokie yra bimbi- 
niai; jei ten nepriklausyčiau, 
tai negalėčiau iškelt jų dar-1 sustabdžius Kauno miesto 
bus.“ Ir Januška vagino ir ki- j valdybos 
taip šmeižė partijinius darbuo-1 
tojus, nors ir neturėjo faktų j 
prieš juos. Bet tai buvo ne i

APLA CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

ANTRAŠAI 
Rodgers, 21 
Pittsbuglu 
Stašinskas.

Kom. Iš LIETUVOS
Socialfašistų Vadas Kairis 

Apvagia Darbininkus
KAUNAS,. — Fašistams

pilvo JUvdt UU VUVV 11V | -j v*

pirmas ir ne paskutinis toks uailjcincių

kanalizacijos ir 
ivandentekio darbus, šimtai 
Į ‘darbininkų atsidūrė į ba- 

j eiles. Daugelis 
darbininkų rancla vienintelęN. Januškos sėjimas demorali

zacijos ir agitavimas už sklo
ką. , '

Mano supratimu, draugai 
southbostoniečiai privalėtų ne 
tik žadėt Janušką prašalinti iš 
Komunistų Partijos, bet ir iš
tiktųjų turėtų prašalinti,-ir ne'

t vien iš Komunistų Partijos, bet | tiek, kiek paskolina.
Y ir kitų darbininkiškų organi-. ’ Ipo-Litas

nurodydama ,kodėl reikalinga zacijų, kaipo klasiniai sugedu-Į

kad paskolintų kiek pinigų 
ta sąlyga, kad atskaitytų 

i vasaros laiku. Kairis- mielai 
'skolina, bet paskiau atskai- 
1 to dvigubai ir net daugiau 
I . • 1 1 • 1 1 1 •

ir kitų darbininkiškų organi- ■
pri-kiekvienam darbininkui 

klausyti prie A.L.D.L.D. 
Barčius paaiškino L.D.S. 
kalus.

A. Velvikiute pa griežė 
smuiko solo. O. Sukiutė, P. 
Kubiliūnas ir Ig. Kubiliūnas 
sulošė trumpą, juokingą ko
mediją — “Tėtė Pakliuvo.”

M. Krasauskienė 
pardavė literatūros, ypatingai 
New Masses.

Visi programos dalyviai at-. Bostone.

s’ elementą.
rei-

19.32 M, 
12 Florien 
Pa.
Box 655,

Woodwarad

538 3rd Ave., I

IR apielinkės
PRIEŠFAŠIŠTINIS K-TAS, 1931:

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

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

Prot. sekr. A. K. Sliekienė, 8121 
nnc. , roy Ave., Pittsburgh, Pa.
97,3’ Central St i Ižd* Gataveckas, 109 Cress St., 

Carnegie, Pa.
Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcum 

Way, S. S Pittsburgh, Pa.

LIETUVOS StNd IR DUKTERŲ I PITTSBURGHO 
DRAUGYSTĖS NAUJOS VALDY

BOS, 1531 M. ADRESAI, 
LOWELL. MASS.

Pirm. A. Palubinskas
Belle Grove, Tlox 108, Dracut, Mass.

Vice-pirmininkas M. Dulkienė
■ 180 Concord .St., Lowell,
; Prot. rašt. V. Mikalopas

I Fin. rašt. A. Rutkauskas
1 Vine Street i

j Iždininkas, S. Paulenka ■
12 Chase St. j

I Kasos globėjai: J. Karsonas , 42 I 
; Tyler St.; A. Randcliunas, 98 Cha- 
j pel' St.
i Savo susirinkimus draugyste laiko 
i kiekvieno mėnesio antrą nedėldienj, 
i 2-rą vai. po pietų, Italų svetainėj, 
I 19 Union St. Lowell, Mass.
I 1

> \ j Moterų
Pašelpinė Draugystė Birute

MONTELLO. MASS.
VALDYBOS ADRESAI:

Pirm. E. Benlulienč. 16 Bunker Ave.
Vlce-pirm.^ O. Turskienė, 79 Vine St.

i Prot. rast. T. Zfzen, 678 N. Main St.
I Fin. Rašt'. K. ČereŠkienė, 87 Battle St.
• Ižd. M. Klimavičienė. 81 Clarence St. 

Kasos Globėjos:
V. Baronichė, 9 Broad St.
M. Duobienė, 221 Ames St.
V. Bartkienė. 29 Intervale St.
Ligoniu Rašt. M- Potsus. 184 A mes St.
Maršalka J. Šimanskienė. 88 Vine St.

Visos gyvena Montello, Mass.

Mass. i

414

El-
A. P. L. A.

Pirmininkas F.
Corliss Sta.,

Vice pirm. K. ...
KAisington, Pa.

Sekretorius J. Gasiunas, 626
MęKees Rocks. Pa

iždininke* J.. Yesndavičius, 
New Kensington. Pa.

. Iždo eUobėjal .' - '
I G. Urbonas, 434 Library St.,
1 J. Urbonas, 1925 Harcums 

Pittsburgh, Pa..
J. Miliauskas. 626 Woodward 

McKocs Rocks, Pa. t

A. P. L. A. FINANSŲ SEKRETORIŲ 
ANTRASAI

Kp. Sekretorius it antrašas.
P. Franckevich,
Sta., Pitsburgh, 

3—P. Sadulicnė, 
Pa.

4—St. Kuzmickas, 
doah. Pa.

5— M. Paulavičienė;
McAdoo, Pa.

6— -S. Telkąnis.
Cleveland, Ohio.

7— J. <D*. Sliekas, 
wood. Pa.

R—W. StaČinskas, 
Pittsburgh, ,Pa.

9—J. Yasadaviče,
Kensington, i Pa.

10— J. Albauskis, 1100 Union Avė., (Chicago 
Heights, Ill.

11— Anna Adomaitis, 
gahela, Prt.

12— John KinderU, 
Ambridge, Pa.

’ 13—S. Orban, R. F.
I Pa.
I 14—Geo. Urbonas. 434 Library St.. Brad

dock, Pa-
15—F. Kavaliauskas, 300 Todd St., Aliquippa, .

I Pa* I
i 16—J. Šileika. 142 Pine St., Nanticoe,. Ta. !

17—K. Levine. 242 Penn Ave. Extension, 
Turtle Creek, Pa.

Preikšą, P. O. Box 201, Minden. . 
Va. |
Mansis, P. O. Box 65, Slovan, Pa. i 
Cibulskis, 
Y
Sodeikis, 

_ c:.: 
Dielininkaitisi,

Braddock, 
Way, S.

Ave.,,

St.,

Nevt

Avė

Pa. • 
S-

ANTRASAI

3409 W. Carson St. Corliss 
Pa.

. 108 Cress St., Carnegie, 

197. Ohio Ave. Shenan- 

123 E. Monroe St..

7709| Abcf’den Ave. 

Elrdy Ave., 

J Sarah St..

3121

2310
538—8/d Avė.į

Bren<-

S. F.

New

1049.—4th St., Monon-
I ' ■

439 Maplewood Ave.

I). . 42. Rices Landing,

ŠV. ROKO DRAUGIJA 
Montello, Mass.

VALDYBA 1931 METAM: 
V. GeiusevičluB. 51 Glendale 
pageli* M. Miškinis; 9 Burton St.

st.Pirm.
Pirm.
Užrašų rašt. J. Stoškus. 20 FAxon St.
Finansų rašt. J. Stripinls, 49 Sawtell Ave.
Iždininkas Ig. Petrauskas, 22 Merton St.
Ligonių rašt. A. Baronas, 20 Faxon St. 
iždo Globėjai: F. Alusevičia, 18' Intervalo 
. St.; S. - Mačiulaitis,- 57 Arthur St.; S. j

Patraviėla, 70? N. Montęllo St. ; Maršalka j 
P. Krušas, 1‘4I Sawtell Ave.
.Visi Montello/ Mass. ■ i į I
Draugija susirinkimus laiko kiekvieno infe- ; 

nėšio pirmą seredą, 7-tą vai. vakare. Lietuvių ; 
Tautiškam Name. ■ i

; AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH. N. J. 
Valdybos Adresai: 
Poškų 
pag.

Bell Phone, Poplar 7545

Graborius-Undertaker
lAbalaamuoja ir laidoja numirusius ant 
visokių kapinių. Norintieji geresnio pa
tarnavimo ir už žemą kainą nuliūdimo 
valandoje Šaukitės pas mane. Pas. mane 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo 
geriausiose vietose ir už žemą kainą.

Norintieji .ge
riausio 
navimo

pa t ar
il' už
kainų.žemą 

nuliūdimo va- 
landoje šauki
tės pas:

s, 211 First St.
S. Pinkevičius, 1211

V. Paulauskas, 228

B. Barkauskas, 255 1

Firm.
Pirm.

Clark Pl/ 
Iždininkas

Clark Pl.
■ Nut. Sekr. 
Į Pine St.

Link Ct., Maspeth, i Fin. Sekr. A. Grigutis, 2122 Ingalls | 
J Ave., Linden, N. J.

Towersdaie Ave.,; Duoklių Rinkėjas D. Grigutis, 30 i
Eckert st.. Buffa- Dayton St.

y ; I Iždo Globėjas P. Kalnietienė,'
i 144 So. Park St., II Iždo Gkbejas ; 
’ J. KrakauskaS, 300 Fitst St.

Organo Sekr. V. K. Sheralis, 120' 
, So. Park St.
į Maršalka J. Kičeina, 259 Broadway j 

Aušros Draugijos susirinkimai t

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

Tel.: So. Boston 0304-W
Darbininkai Veja Lauk So-:19 -J- 

cialdemokratus 
KAUNAS.— Kada social- 

fašistai įsteigė lentpjūvių 
skyrių “Suvienyto) darbi
ninkų ir tarnautojų profsą
jungoj”, socialfašistai ėjo 
per lentpjūves raginti dar
bininkus, kad įsirašytų į so- 
cialfašistų profsąjungą, bet 
darbininkai' jų išklausyt ne
norėjo. Štai1 socialfašistas 
Nobicaš atėjo į -Soloveičiko 
lentpjūvę ir pradėjo kalbėti 

i apie jų. atidarytą profsą- 
/ jungą. Darbininkai tuoj 

pradėjo šaukt: nekalbėk, 
; gatves su lenktynėmis deiei davike^ išeik. Nębicas 
Tomo Mooney paliuosavimo. 'nenorėjo i^eit ir norėjo kal- 

i Eikime patys ir raginkime ki-1 bet toliau; tuomet darbinin- 
tus ten būti. Darbietis.

—o—
DISKUSIJOS

Vasario 28 d. A.L.D.L.D. 2- 
ra kuopa rengia diskusijas te
moje: Kodėl yra grąžinami 
“Laisvės“ Šerai sklokininkams 
ir kodėl yra metami laukan iš

daug iš- organizacijų sklokininkai ?
Diskusijos prasidės 7 valan

dą vakare, 376 Broadway, So. 
.Visi, kurie interesu o- 

liko savo užduotis gerai. Kaip jatės minima tema, dalyvauki- 
rengėjai, taip ir publika, visi te diskusijose.
buvo patenkinti parengimu, iš- E- C—ne.

CLEVELAND, OHIO, ŽINIOS
Parengimas Kentucky 

Streikierių Naudai

Subatoje, 27 d. vasario, Lie
tuvių Darbininkų Svetainėje, j 
920 E. 79th St., yra rengiama 
šokiai su programa, Kentucky . 
streikierių sušelpimui. Pra
džia 7:30 vai. vakare, šitan 
parengiman turėtume- visi asi-1 
lankyti ir paremti mūsų bro-; 
liūs angliakasius, kurie turi ne 
tik su badu kariauti, bet ir su 
visa pekla kapitalistų — ang
lies baronų. Sunkesnės kovos 
Amerikos darbininkai ' savo į 
klasių kovoje veik nėra turėję, 
palyginus Kentucky angliaka
sių dabartini streiką. Jųjų
organizatoriai įkalinti arba
tiesiog galabijami. Vienas jų, | 
draugas Harry Simms padėjo 
ten savo gyvastį ir pereitą sa
vaitę jį palaidojome. Ken
tucky mainieriai yra pasiryžę: 
geriau mirti kovos lauke ir lai
mėti, negu mirti badu darbe. 
Clevelandiečiai, p a r e m kimo 
savo klasės broliu, mainierių, 
kovą, padėkim jiems laimėti šį 
streiką!

Youngstown Minėjo
Drg. Harry Simms1

[kai atidarė duris-ir jėga jį 
į išmetė lauk.

Darbininkas.

w.
•L.p.
N.

24— P.
Youngstown,

25— j. u:.::.
lo. N. Y.

2G—J. Šoris, 
villc, Pa.

,27—Motiejus
29— Antanas

tor. Pa.
30— J

ton, III.
32— L.
33— A

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA70-42 

1324
Ohio.
- . 41
E. Mahanoy Ave., Girard- : 

) 
Batutis, Box 24. Wilsonville, Ii). 1 
Kubilskis. Box 236. Coal Cen- j

Lęonaltis, 107 N. Duąuoin St.. Ben

Tilvik. 38 N. 7th St..
B. Shatkus. 1256 

Grand Rapids, Mich.
34— J. Audiejaitls, P. O. Bo\ 

ton. III.
35’—K. Bagdonas, 114 N. Vine 

kin. Pa.
36— Alex Keršis, 711 

burg, Ill.
37— L. Aimanas, 

Shannon, Pa.
38'—M. Tamulicnė, 

Frankfort. Ill.
39— Tony Zcdolek, 

linsville. Ill.
40— Anna Kirtiklis, 1388 Andrus 

Ohio.
41— J. Guz.iavičienė, P. O. Box 

Ill.
! 42—Frank Miller, P. O. Box 264, Buckner, j

Ill. ' |
43— M. Lingevičienė, 424, Fordney Ąve.,

Saginaw, Mich. ‘ ,
44— M. Ažukienė, P. O. Box 426, Zeigler, III. ;
45— M. Snvukaitienč, P. O. Box 262, - Cuddy,

Pa. j
46— J. Petrauskas, P. O. Box 118, Blanford, 

Ind.
47— J. K, 

troit,
48— Ant. Malinauskas, P. O

eravllle. Pa. J
49— A. Matulevičius. 279 . So. 5th

Brooklyn. N. Y.‘ *• ,
50— Ch. Adomaitis, 420 Pressly St., N

Pittsburgh? Pa.< ' 1 I T > >
' 51—P. Maslaveękas, 69 8. I~
I Wilkes-Barre. Pas

52— Antanina Mikužienė, 2t>j
Chicago. »H.

53— J. Gud’šauskas, 437 Elm1 St., 
Fa- . l

is,
Pontine, Mich. .

35— V. BJonskis. 970

TELEFONAS
Pulaski 5-1090

NAUJAUSIOS MADOS

ATDARA DIENĄ 
IR NAKTĮ

p.
102

514

Easton, 
Scribner

113

St.,

W. Poplar St.

O. Box

E. 4th
Autumn

Pa. |
Avė., j įvyksta antrą ketvirtadienį kiekvie- i

Royal-1 110 mėn., L. L. svetainėj
1 Second St., Elizabeth, N.

Shamo- •

Harris-

568, . Castle i
St.. West j

Ave., Col- 1
• i

St., Akron, I

400, Benld, ;

■ mčn., 
1 Second St. 
džia 8-ta vai. vakare.

i Iždo Globėjai:
A. .Kopas, 11 OR Elizabeth 

, GrušlOtė. 1307 Davis Ave.
I Ligonį Lankytojai:
i Ig. Ružinskas, 1414 Turner
, Vilkuvienė, 718 Richmond
; Trustisai:

T. , Rnsikas. A. Lujus,
Jasaitis, A. B. ShatkuS.

Revizijo- komisija: .
A. Senkus, V. Valentą, 

Salės valytojas—F. Žegunis, 51B 
Salės parandavotojas —

1108 Elizabeth Ave.
Draugijos susirinkimai 

mėnesio • antrą utarn'nkąį 
1957-63 Hamilton Ave.

i ' •
—--—-y-----------------------

269-73
Pra-

Avo. ir T.;

M.

Avo. Ir 
St.

Zegunis,

O. i

Žiūrįs.
Eleventh St.

Garbanauskas, ■

{vyksta kiekvieno , 
savam name, I

A.

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

. Subatos vakare 75 centai
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—35c_
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati
darė naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandenin. Lapuotos vantos išsipčriinui velfili! 
MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTĄR&INKAIS, nuo * *
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai dėlei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi' kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga
rantuotu patarnavimu.

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

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

< i , Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

i TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ,AlvinaB, 2322 Scotten Avė., De-

Mich.i 'i •• ■' ■ ( |
Box 216, Mrn-

St rcet

' i. s.
> 

Empire St,.

W.i 4 3 r d •St-

Tamaqua,

222 Crystal Laite Dr.,

Alson Avc.,

“Union” Fabrike 
KAUNAS.—Pirmiau čia

Įdirbo 130 darbininkių, o da
lbai’ tik 80. Kitas išmetė iš 54-Gėč. 'm-aknl

1 1 ■— ! _ * «-v V • • Dentino

ni_‘darbo be jokių priežasčių ir 
r_ibe kompensacijos.

f-1 t , t . .1 wiiKes-fiarre. ra. .'sto dirbam tik 3 dienas 1 savai-1 Norkua, 351 Ferdinand st. ' •- 1 ton, Pa.
mitingą prieš Kentucky bru- tę. Uždirbam nuo 2,50—4 ^LX^nVM,^1“,u’ky’ ...... ’ LJ1 l^IlllOll* Arlrtoo'

Skirtingos rezignacijos
YOUNGSTOWN, Ohio. — 

Vasario 14 d. Jaunųjų Komu
nistų Lyga ir Komunistų 
tija surengė masinį protesi

J MOLINE. ILL.
Valdyba 1931 .Metam:

Pirm1. K. Yuška, 325—4th AVe., Mo-i 
linej JH. '-d ' ;

Pirm, pagelb, A. Matusevičia, 1003—
25th St., Moiifte, III.

Fin. seki*. (B. Daucenskas, 1552—10th
Avc.,, E. Moline, III.

Prot. sekr. J. Julids, 48th St. & oth
Avė., Moline, 111.

. Jonaitis, 215—I7th
Avė., E. Moline, III.

Wash-1' iždininkas M.

Ave. stoties 
5; visais

fališkus žmogžudžius, kurie .litų į dieną. Vadinas per 
nužudė drg. Harry Simms.,:savaitę uždirbam 7,50—12

Pirmiausia kalbėjo Jaunųjų A , ,M
Komunistų Lygos nariai. Ka-.i UŽdllba tik
da pirmas kalbėtojas pasakė',specialistės. Su toKia alga 
kelis žodžius apie žuvusį drau- i jokiu būdu negalina pragy- i ril ,n

1 ‘ Pirm.

V inglon. Pa. ' J :Dabai’ 56^—V. GlaubiCiUs, 316 George Avp.. N. End, Į ; . . , 4-. , ,,
. | Wilkes-Barre. Pa. . j Iždo globėjas J. B. Julius, 48th St.

i & 5th Avė., Moline, TU.
' Maršalka J. Kąiris, 2435—33rd St., i
I Moline, III

. - (J X a/

i vent. Mum tenka badant, 
|o apie mokėjimą už butą 
jau nėr ir kalbos. Ir jei ne
moka porą mėnesių, tai tie
siog išmeta iš buto. Toks I 
darbininkų gyvenimas. Bet

gą, visa publika sustojus In
ternacionalu pasveikino žuvu
sį vadą už darbininkų klasę. 
Po tam jauna mergaitė, pra
dėjus kalbėti, paprašė publi
kos atiduoti paskutinę pagar
bą žuvusiam kovotojui. Pu
blika sustojo, ir Užviešpatavo to dar maža/Nežiūrint tos 
kapinė tyla per minutę lai
ko, po ženklu prisiegos tęsti 
jo darbą pirmyn.

Priimta kelios protesto re
zoliucijos. i Darbininkiška pu
blika išpirko daug literatūros, 

šis mitingas buvo Lietuvių 
svetainėje, bet lietuviai darbi
ninkai nedalyvavo.

. Į Draugai, mes esame 
Tarptautinis ^aj skaudžios rykštės, frxmimna c 11 Į , »

Masinė Demonstracija Tom 
Mooney Paliuosavimui. —

Labor Sports Lenktynės
CLEVELAND, Ohio. — 27 

d. vasario (ateinančios suba- 
toj) ant viešosios aikštės 
(Public Square), kaip 3:30 
vai. po pietų, ' 
Darbininkų Apsigynimas su' 
Labor Sports Union rengia ma
sinę demonstraciją, reikalavi
mui paliuosuoti. Tom Mooney ;.iš darbo Šhėetjand Tube Co’, 
iš kalėjimo. f galva, ponas-Campbell Urezig-

Labor Sports Unijos grupės ’nuodamas gdvo ir savo “algą,“ 
sudarys lenktynes, kuriose bus Į bet ne tokią, kaip kiti „gauna, 
išreikšta reikalavimas paliuo- ’ Jis gavo apie 34,000,000 dole- 
suoti Tomą Mooney. WesUriu vien tik iš Youngstown 
Side grupės susieiliuos prie W. I distrikto. Tai mat, kiek žmo- 
65th ir Lorrain gatvių; East j gus gali “uždirbti.“ Kita ypą? 
Side—prie Central ir E. 55th | ta rezighavo, taipgi ilgai dir** 
gatvių. Iš šių dviejų pažymė-1 bus pono Campbell dirbtuvėse, 
tų vietų įvyks lenktynės į mie- net 27 metus. Bet šio žmo- 
sto Centrą—-Public Square, gaus jau skirtinga rezignacija 
kur vieta demonstracijos. Čia ir uždarbis. Per 27 metus p< 
pribuvę darbck sporto nariai, Campbell ištraukė iš šio dar- 
demonstruos kalinių drabu- bininko spėką ir pelną ir ant

•---- O----

verti .

Dviejų Žmonių Rezignacija
Kiek laiko atgal rezignavo

labai menkos algos, už kiek
vieną menkniekį mus • dar į 
baudžia piniginėm baus- > 
mėm ir kas savaitė iš musu ;v .

i algos dar atskaito po 1—21 
litu. Darbininkė, i

(Iš “Bąlso”)
■ ............................- 't.............. ....................................  .

Ant Šių Stočių Galite Gauti 
“Laisvę” Philadelphia, Pa.
604 Race St.
S. E. 6th & Callowhill
6th
3rd
Sth
7th

& Noble Streets 
& Noble Streets 
& Fairmount 
& Green 

7th & Parrish
7th & Poplar 
3179 Richmond 
259 South 6th 
8rd & Lombard 
N. E. Front & South ■ 
2nd & South 
726 South 3rd 
3rd & Catharine 
923 South 3rd 
1215 South' 2nd 
Franklin, Vine

Scran- •

11 Bigelow St., j

D.L.K.K. DRAUGIJA
DETROIT, 
VALDYBA 

J. Liubertas,

nagelbininkas, M.

Nutarimų rašt. P. Gyvis,

Turto rašt. J. Overaitis,

Iždininkas A. Vegela,

KASOS GLOBĖJAI:
O. Gantaricnė,

O. Zigmunticnė,

Susirinkimai atsibus 
dienj kiekvieno mėnesio, 
Lietuvių svetainėje, 25 i

MICH.
1931 m.:
4177 Ashland
Biršenas, 
6388 Sparta

71'18'' Mac Kenz.ie

4689 Brandon

7715 Dayton

--------------- L- ....... k--------Y----------------------------------- ------

BAYONNE, N. J„ VALDYBA 
1931 METAMS:

D. L. K. VYTAUTO DRAUGYSTĖS
BAYONNE, N. J., VALDYBA

Pirm. A. Bočis, 68 W. 10th
Pirm, pagelb. M. Panelis, 

24th *'■
Prot.

49th

St.
175 w.

st.
Rašt. P. Janiūnas, 
St.

128 w.
Ave. A

Avė.

Avė.

Avc.

Avc. Fin. Rašt. A. Lukaitis, 591
. t ! Kasierius F. Lukaitis, 352 Avė. C ;

VG‘: Mokesč. globėjai: J. Laurinaitis, 348
Avė., M. Višniauskiene, 9 W. 15th

Ave* St. Iždo globj F. Milvidas, 944

nedei- St Maršalka L. Rimša, 167 W. 20th 
tiinf ii /-m .

Highway, j ‘3t*

1242 Solvay
9534 Russell st. Boulevard; J. Zakckas, 24 E. 21st 

kas ketvirtą . Gv., ~
,. 2 vai. po pietų. , c, 
ir Vernor Highway, j

VIENYBftS DRAUGYSTE 
MONTELLO, Mass.

Valdyba 1931 metam:
• W. Gelusevičia, 51 Glendale St. 

paeglb. A. Sauka,
256 Amce St.

49 Sawtelle Ave.. ..r------ *----- _■ - . r

12 AndoVer St.

BROOKLYN LABOR LYCEUM

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New Jer
sey valstijose

| Užtikrinu, kad mano pa- 
j tarnavimas bus atatinka- 
I minusias ir už prieinamą 
I ka>ną. Nuliūdimo valan- 
! doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

Pirm
Pirm

<ii>o muvo kjv.
Nutarimų rašt. J. Stripinis, 

49 Sawtelle Ave.
Turbo ’rašt, K. Venslauskis',’’

12 AndoVer St.
Ligonių rašt. M. Jazukevičia,

153 Amea St.
Į Iždininkas M. Miškini*,
i 9 Burton St.
I Iždo globėjai:.?. Kruša?, .141 Sawtelle. A ve
I B. Zdanavičia; 11- Glertdale St.', i-. —..L

153 Ames St.

9 Burton St.

vičla, 86 Webster SU i » 
Maršalka A. Barkauskas, 
10? Hantington St.
Viąi Montell,* Mass.

; J. Bate-

Avė. j

LIETUVOS SUNŲ IR DŪK 
TERŲ DRAUGIJA 

Grand Rapids, Mich. 
VAIDYBA* 1931 MtfTAMi 

Pirmininkas—K. Margis, « 
<< 1323; Muskegon 

Vicą-Firmininkaa—A. Kareckas,
I 730 Nason St.

Nutarimų RištininkaSr—K, Rasikas, 
K R. 9. Box 117 

Turto RaStlninkas—A. Gsrbananakas. 
1108- Elizabeth Ave 

Iždininkas—A. Daukšas,
j 1131 -Walker ,Ave.

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salčs de! Balių, Koncertų, Ban- 
ttietų, Vestuvių, tiuairinkimų ir 
tt. Puikus ^teičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo 
lių alleys..

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave,
Tel., Stagg 884V

Lietuvos . Darbininkų : ir Kaimo 
i Biednuomenės Dvisavaitinis Lailc-

: : rastis (su paveikslais) :

“BALSAS”

LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Tapkite šoferiu ar mechaniku. Ii 
mokite šio amato seniausioj ir ge
riausioj įtaisytoj mokykloj. Vienati
nė Lietuviška-Amerikoniška Automo
bilių Mokykla, kuri turi garadžiu ir 
taisymui dirbtuvę praktiškoms lekci
joms ant visokiu rūšių taisymo. Mo
kiname generaliai visiško perstaty
mo, carbufetor ir visas sistemas 
elektros pritaisymo prie automobi- 

pilną mechanikos kursą mokestis labailiaus. Ekspertai instruktoriui. Už i__ r
prieinama, patvarkyta lengvu išmokėjimu.

Pilnas važinėjimo kursas, ’pinant ir smulkius pataisymus, $25.00.
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. po pietą.

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

žiuose, išreikšdami kartu pro
testą prieš Tom Mooney laiky
mą kalėjime, nors atvejų at
vejais yra darodyta, kad jis 
yra nekaltas. Dalyvaukime 
visi, kas tik galime, šioje de- 
mtjnstracijoje. Tai bus nau
jenybė darbininkų kovos būde. 
Pirmu kartu organizuotas dar
bininkų klasės jaunimas. Dar
bininkų Sportas užims miesto

galo nustūmė jį į bedarbių 
eiles; ir žmogeliu matydamas 
prieš akis skurdą ir badą, nu
šoko nuo tilto į upę ir rezig
navo iš gyvenimo, šitas žmo
gus paliko neišmokėtoj stu- 
beTėj moterį su penkiais vai- 
kteiais; duonos nei* kąsnio, 
vanduo uždarytas; mortgičių 
kompanija meta lauk iš stu- 
bos.

KOJŲSPECIALISTAS
Vokietys, daktaras specia- > 

iištas išgydo Įvairias kojų H- 
jas. patinimus, gyslų ir N) 
narių Įdegimus be operaci- By 
Jos taipgi ir kitas Ilgas. Iv 
Kreipkitės pas:

DR. OTTO MEYER
208 West 54th St.

• New York City
Valandos paprastomis dienomis 

nuo 2 |ki 6 vai. po pietų. Tre
čiadieniais 1r Šeštadieniais nuo 
11 iki 1 valandos. Sekmadieniais 
ofisas uždarytas.

LIETUVOS ŠONŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN.

Valdyba 1932 Metams
Į Pirm. A. Griškevičius, '1366 Broad St.
! Pirm, pagelb. P. Krlkščius, 33 Ha- i 

milton St. • f • •
Prot. rašt. J. Kazlauskas, 481 Hud- i 

son St. i
Fift, raftt. J. Pilkauskas, 7-Seymour 

Aw;, West. Hartford, Čonn,..
Ižd. A. Klimas, 36 Russell SL 
Maršalka JL Giraitįs,. 174 Ashley St. 
Organo prižiūrėtojas M. SeKokae/: 

. 288 Maple Avė. .
Draugystės susirihkimai atsibūna 

kaa autrą; ketvergą kiekvierųr mėne- 
Lsio, Labor Lyceum .svetaitiSjė, 29 

• Lawrence St;,'1 Hartford, Conn., 7:30 
‘ vai. vakare.

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 
• tuom pat remia Lietuvos dar

bininkų spaudą ir padeda jų 
kovai prieš fašistų valdžią.

I menes gyvenimo ir fašistų 
darbų. Kiekvienas Amerikos 
darbininkas^ ir dhrbininkė pri- 
: Valo užsisakyt “Balsą.” :

i “BALSO” KAINA AMERIKOJE:
I • Medams ... . .. ■•.

Šešiems menesiąrųs . . .86
Padienio num. kaina . ’ .015

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKS'MIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

Įvairių karštų gfiri- 
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos j vali.a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkama ba
liams, teatrams, ve
stuvėms,’ sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai * nuo 
Staen Island Fer
ry.

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

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET,. ELIZABETH, N. J.
•Tol. Trinity l-872«



°

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

Telefonas, Midwood 8-6261
4
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GRABORIUS 
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402 Metropolitan Avenue
' ’(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y. •

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

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir Jaidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au- 
'torhobilitis ir kafietąs veselijoms, 
krikštypįmfc. ir pasivažinėjimams.

231’ Bedford Avepue

BROOKLYN, N. Y.

V0K1ETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos,' Šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1

/ Nuo 4 iki 8
. Nedčliom riuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
''patinusias gyslas įčirškinimaiš

Telephone, Evergreen. 6-5310

J. GARŠVA 
Graborius

kituose miestuose, biznio 
užvedimuose, kur rūkymui 
medegos yra- užlaikomos, vi
sur reikalaukite

Naujoku Cigaru

Puslapis šeštas .

VIETINĖS ŽINIOS
d.

Mobilizuojąs! Visa

Q JTI111f
x

Rep. L.

Sukniasiuviai Laimėjo
n. *| -t ao n ctaroių . laiyoa□traką Wo Sapose atgal jr sumobmz

! Iru Irnvin v
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nimo bazare
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Bet ir daugelis dabartinių

o

o'

o
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bolševi- 
pasake 

butlege-

lietuviš- 
nespjauk

Lankykite Bazarą!
Visi susipratę darbininkai

LAIK-
NAU-•

SUSIRINKIMAI
į' ; NEW YORK CITY

Vhsario 25 d., ketvirtadieni bus 
A.L.D.L.D. 23-čios kp. susirinkimas 
pas d. P. Olek, 1517 Charlotte St., 
Bronx. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Iš downtown važiuojant, reikia pa
imti Lexington Ave. subway trau
kinį su usrašu East 180th St., arba 
White Plains Rd. i? išlipti ant Free
man St.

Valdyba.
’ (46-48)

A dmvti - »ng Agency, 
N. J.

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

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

PARSIDUODA 12 kambarių kampi-s 
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 pirkti už labai žemą 
kainą $10,500. ' Del platesnių infor
macijų. rašykite: Box 1201,* Dorland

Atlantic City,

. ; (47-48).-;

VIENINTeLe AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLA
325 E. 14th STREET,' Near 1st Avenue ' f—------

H. ——• wu I— ini —— hm —— n u —.

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

Išardymas, sutahymas, sustatymas, suprast elektriką ir magnetizmą, ir važiftVima 
ir pianą automobilio; mokinama dienomis ir vakarais lietuvių ir atiglu kalbose 
Mokytojais yra žymūs ekspertai—L. TlCHNIAVIfclUS, B. J. VAITKUNAS ir kiti 
Leidimą (License) ir Diplomą gvarantuojame už mažą užmokestį... Mes padedame 
kiekvienam prie pirkimo karo. Užsirašymas į mokykla kiekviena diena nuo 9' rvto 
iki 9-tai valandai vakaro. Nedėlioję nuo 10 ryto iki 2 vąL po pietų. " V1 fc • 

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL , 
325 E. 14th STREET, j Near 1st Avenue NEW YORK QITY*

Telephone, Algonquin 4-4049 ( * Y

a

I Taipgi taisau visokius laikrod
žius ir kitus papuošalų daiktus, 
i Taigi kreipkitės pas mane, o aš 
| stengsiuosi pilnai patenkinti. , 
i Williamsburgiečiams, kuriems a 
i pertoli pas mane atvežti pataisy- I 
I mui laikrodžius ar kitus auksinius I 
daiktus, palikite “Laisvės” ofise. I 
Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs I 
atvešiu * į “Laisvę.” Jūs užsimo-i 
kėsite “Laisvėje.” «

VIKTORAS JANUŠKA
127-17 Liberty Avė ■ 

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

•MII*

suprasdami, kad jis padarė 
klaidą, taip netyčiomis panic-1 
kindąnjas' jų profesiją. •;

Q man vis kartojasi fnintis: 
kiĮek1 as1 fefosįojnė' jį vphtiįytin-

JONO’ ARBA
PETRO

Kainos po
10c ir 15c

: r
Tai

LIETUVIŲ 
IŠDIRBYSTSS
CIGARAI

Smagus ALDLD. Pirmos Kuopos
Parengimas Ateinantį Nedėldienį

Koncertinėje vakarėlio pro
gramoje dainuos didysis Aido 
Choras ir Aido Choro Mergi
nų Sekstetas; solistais daininin 
kais bus J. L. Kavaliauskaitė, 
ir F. Pakalniškis; o gal dar 
juos priversime sudainuoti ir 
kokį duetą, panašiai, kaip jie
du smagiai dainavo masinėje 
vakarienėje - baliuje po “Lais- 

" i” šėrininkų suvažiavimo? 
svetainėje, Brook-, Antanas* Balčiūnas grieš smui- 

Girdėt, kad ir yonkerie- ko solo, o Milda Balčiūnaitė 
Prie to ga

lės dar būti ir “siurpraizų” 
toje mūsų programoje, arba 
netikėtų programos punktų; 
atrodo, kad tūli komisijos na
riai dar ką tai rankovėje laiko, 
o parodys tik pačiame vakarė-

. Man teko kalbėtis su drau
gais greatneckiečiais ir bayo- 
nniečiais, kad jie taipgi mo- 
bilizuojasi atvažiuot į links
mą, įvairų kone, balių, kurį 
rengia A.L.D. Liter. Draugi
jos pirma kuopa ateinantį ne- 
dėldienį, vasario 28 d. vakare, j vės 
“Laisvės 
lyne.
čiai su maspethfečiais neapsi-1 skambins pianu, 
leis.

Vakarėlio programa, kaip 
jau minėta, bus nepaprastai 
interesinga; bet daugelį dar 
traukia laimėjimas sportiško 
laikrodėlio, kuris bus leidžia
mas “ant giliukio” tą vakarą 
tarp atėjusių brook lyniečių ir 
svečių iš plačios apielinkės.

Ar latviški šokiai kuom ski
riasi nuo lietuviškų ir ameri
koniškų ? Atvažiuokite į va
karėlį, o pamatysite. Nes or
kestrą iš Klaipėdos grieš ne 
tik amerikoniškus — lietuviš
kus, bet ir latviškus šokius.

Kai del užkandžių ii- gėri
mų, tai nebus jokios bėdos; 
draugės gaspadinės darbuoja- į 
si, kad tą dalyką aprūpinti 
kuo geriausiai.

šokiai prasidės 6 vai. vaka
re. Įžanga į visą balių su 
programa tiktai 35 centai.

Komisijos Narys.

Penktadienis, Vas. 26, 1932

Prakalba - Diskusijos 
Apie Sukniasiuviy ir 
Mainierių Streikus

Pirmadienį, vasario 29 
“Laisvės” svetainėje, bus dis- 

i kusijos apie Didžiojo New 
Yorko , sukniasiuviu streiką ir 
kruvinas Kentucky mainierių 
kovas. Vienas draugas duos 
įžanginę prakalbėlę, paliesda
mas ne tik tuos streikus, bet 
išdėstydamas ir Raudonojo 

‘Unijų Internacionalo taktiką 
streikinėse kovose šiuo krizio 
laikotarpiu. Po to—seks dis
kusijos, kuriose galės dalyvau
ti visi.

Begvildenant tuos klausi
mus, be aljej^, paaiškės įr dar- 

| bininkų kovbš kituose frontuo- 
j se, prieš uždarbių kapojimus, 
i prieš bedarbę ir už socialį ap- 
draudos įstatymą.

Darbininkas geriausiai gali 
pasimokinti iš bėgamųjų kovų. 
Šiandie kovoja jie, o rytoj gal 
būsite priversti kovot ir jūs( 
patys. v, 

Skaitlingai sueikite į tas dis
kusijas. Jos prasidės 7:30 
vai. vakare.

Liet. Kom. Frakcija.

Bazarąs tęsis iki vasario 28 
d. Bazaro vieta yra New Star 
Casino svetainė, Park Ave. ir 
East 107th St. Privažiavimas 
—Lexington Ave. požeminiu 
gelžkeliu arba 3-čios Ave. el- 
eveiteriu.

Bazare yra ir lietuvių būde
lė; kas vakaras būna šokiai, 
dainos, darbininkiški teatriniai 
vaidinimai, darb. sporto atle
tika, prakalbos ir t.t. Yra dau
gybė naudingų bei gražių daik 
tų laimėjimui bei pigiam nu
sipirkimui. Bazaras turi ir 
savo valgyklą; iš darbo gali
ma stačiai važiuoti į bazarą ir 
pavakarieniauti.

Visas bazaro pelnas skiria
mas kovai už Tom Mooney, 
Scottsboro jaunuolių ir kitų 
politinių kalinių paliuosavimą, 
tap pat streikierių rėmimui.

davau;” tankiai dviejų kvor
tų į vakarą būdavo permažai; 
kiek sykių aš jį turėjau paskui 
apleipusį nuvežti į nakvynę! 
O dabar jis mane tik niekina, 
kaipo butlegerį, kuriuo jau 
treji metai nesu, o kuomet jį! 
patį šiandien ant rankų nėšio- ' 
ja, girdo ir migdo amžinieji 
butlegeriai.

Dar žodelis kas link tos 
raudonos povieskos. Aš ją 
Pruseikai atnešiau ne pagal 
savo paties užmačią; tą parei
gą man uždėjo, atsakomingi 
revoliuciniai darbininkai. Ir 
Pruseika tatai žinojo. Bet jis ; 
bandė paleisti akmenį į manę 1 
asmeniškai, tik tas akmuo jam 
pačiam atgal į kaktą atsimu- v — t ise.

, Masinio Teismo Liudininkas,
Peter Fulton.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

. BROOKLYN, N. Y.

Pruseika Spjaudo Į Balą, 
iš Kurios Pirmiau Gėrė

East Side Bedarbių Demon- 
. stracija už Ūmią Pašalpą

NEW YORK. šiandie 2 
j vai. dieną Bedarbių Taryba 
I šaukia visus bedarbius į de- 
! monstraciją prieš miesto val- 
j dybos kontroliuojamą šelpimo 
i biurą po num. 293 East Broad
way. Tas biuras yra pasižy
mėjęs ypatingu žiaurumu. Daų 

j gelį kartų, kada bedarbiai čia 
i atėjo, reikalaudami pagelbos, 
jie buvo išvyti laukan polici
jos lazdomis ir gėngste/ių 

' blekdžekiais.
zoliucijas už paliuosavimą į Demonstrantai r e i k a lauš, 
Mooney, Scottsboro negrų jau-'kad kiekvienam bedarbiui bū- 
nuolių ir visų politinių kalinių j tų duodama bent $10 pašalpos 

| abelnai. šis demonstracinis i per savaitę ir kad tuojaus bū- 
New I m’^nKas dikčiai sudrūtina ma

sinį judėjimą už paliuosavimą 
Mooney.

Iš Didžiojo Demonstracinio Mitingo
už Tomo Mooney Paliuosavimą

Milžiniška Coliseum svetai- j Bet Walkeriui, kaip matom, 
nė, New Yorke, trečiadienio > nepavyko.
vakare pilna pritvino darbi- j ,r.z. . v.
ninku, susirinkusių paminėt I 
15-kos metų sukaktuves nuo i 
Tamo Mooney įkalinimo ir de- j 
monstraciniai reik alaujanti, 
kad jis tuojaus būtų paliuosuo- 
tas. Net kapitalistinis L__
York American ir tai “duoda” 
16 tūkstančių publikos tam 
mitingui.
, ’ Tomo Mooney motina, 84 
metų amžiaus senutė, specia
liai atvyko į tą mitingą iš Cali- j 
fornijos, p a d a r y d am a tris i 
tūkstančius mylių kelionės. Ji-* 
pai mitinge trumpai tekalbė-' 
jo: per daug buvo susijudinus, Į 
mątydama tokią darbininkų i 
armiją, kovojančią už jos sū-1 
fiaus paliuosavimą. Motina 
Mooney keliais žodžiais pa
reiškė, kad jos sūnus yra vi
sai nekaltai pūdomas kalėji
me, pagal kapitalistų padary
tą suokalbį prieš jį, kaipo 
prieš darbininkų vadą. Bet 
jinai turėjo pasirašius ilgesnę 
prakalbą; šią prakalbą už ją 
perskaitė susirinkusiems neg
ras d. B. D. Amis. Minia su 
didžiausiu entuziazmu sveiki
no motiną Mooney ir jai buvo

tų suteikta piniginė parama, 
kaip tik bedarbis užsiregis
truoja tame biure. . . •

Sulig teismo-- . patvarkymo, 
j buvo išmesta iš kąmbarių į 
I gatvę Goldmanienė > su trimis 
'vaikais.'. Ji bedarbė ir negai
lėjo užsimokėti rendos. • Be- 
darbių . Taryba sukraustė ją 

zavo darbinius 
i kų būrį, kurie priešintųsi, jei- 
igu policija bandytų vėl Gold- 

NEW YORK. — Sukniasiu- manienę išmest laukan.
viai, streikuojanti vadovybėje j 
Suvienyto Fronto ir Eilinių Na- ; 
rių Komiteto su komunistais, 
priekyje, laimėjo kovą jau. 

! 108-se šapose. Kartu su tais 
laimėjimais, sustreikavo dar-, 
bininkės ir darbininkai dauge
lio naujų siuvyklų. Streikiniai 
komitetai veikia labai akurat- 
nai, tartum kokios gerai dis
ciplinuotų kareivių kuopos. 
Tuo pačiu laiku humbugieriai 
vadai senosios, kompaničnos 

įteikta raudonų rožių bukie-1 un^os International Ladies 
i Garment Workers įpuola j vis 

Socialfašistai iš pradžių bu- i gilesnį nusiminimą, matydami, 
VO besigirią, kad motina Moo-;kaip buvę jų kontrolėje Ada- 
ney tą vakarą kalbės pas juos; ;^os (Įaibininkai n darbimpkės 
bet jinai nėjo į tų feikerių su- Pareina po vėliava revoliuci- 
šauktą susirinkimėlį Enginee-įn^s kairiosios Adatos Dai hi
ring Draugijos svetainėj, kurin^n^^ Industrinės Unijos, 
socialistai sutraukė tiktai kele-1 Bet pergalingai streikuojan- 
tą šimtų buržujiniai-inteligen-; tiems sukniasiuviams reikalin-1 
tinės publikos. , ga yra finansinė parama. Dar-,

Tą pačią dieną iš ryto tūks-> bininkai visose organizacijose 
tančiai darbininkų pasitiko j turi iškelt reikalavimą delei
Grand Central stotyje motiną 
Mooney, atvažiavusią, nežiū
rint, kad daktarai sakė, jog 
tokia ilga kelionė gali būt pa
vojinga jos sveikatai.

Coliseum masinis mitingas 
buvo surengtas Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo. Ja
me prakalbas sakė Wm. Z. 
Tosteri Robert Minor, Ben 
Gold, J. Louis Engdahl ir kt. 
Kalbėtojų tarpe buvo ir Co- 
lumb. Univers. filosof. profeso 
rius Corliss Lamont. Buržua
zijos suokalbį prieš Tomą 
Mooney jis pavadino “pūvan- 
čo kapitalizmo vaisium” ir 
pranašavo, kad darbininkai 
užkas į duobę tą “purviną, 
bjaurią, dvėselėnišką tvarką.”

Kada Engdahl savo kalboje 
suminėjo New Yorko majorą 
Walkerj, minia pradėjo griaus 
mingai baubt prieš Walkerj. 
Visi buvo pasipiktinę, kad ma
joras Walkeris stengėsi atskirt 
Mooney nuo komunistinių ko
votojų už jo- paliuosavimą.

Kada per Pruseikos “spy- 
čius” Am. Lietuvių Piliečių 
Kliube aš įteikiau jam . raudo
ną “povieską,” kad stotų į 
masinį Brooklyno darbininkų 
teismą, jis suplėšė tą 
kišką povieską ir 
apie mane, kad “tai 
ris iš Bostono.”

Jis padarė sulig tos 
kos patarlės, kad
į balą, kol atsigersi; o kai jau 
atsigėrei, tai gali spjaut.”

Tai taip daro buvęs mano 
garbingas “kostumeris” Pru
seika, kostumeris už dyką, nes 
jis už dyką gerdavo iš manęs, 
o dar ir kaip gerdavo!

Kada aš buvau Bostone ir 
tą biznį variau, tai Pruseika 
niekad manęs nepamiršdavo, 
kuomet tik atvažiuodavo. At
eina, na, tai ir važiuojame, pa- 

į sičmę galionuką į kokią ramią 
ir saugią vietą; tada 
“gud lak, prūst, Bičin, ant 
sveikatos!”. (Prisimenant pa
prūsę, mat, begeriant prisimai
šydavo ir prūsiškų sveikinimų 
prie stikliuko.) O skiriantis, 
Pruseika būdavo tokiame sto
vyje, kad reikėdavę jam palin
kėti, “Vač juself, geriausios

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.
Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ 
PETRICK

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

X-SPINDULIU DIAGNOZA 
GAZO ANESTETIKA 

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

tik susitarus.

į Laikrodžiai, Deimantai ir; 
I Auksiniai Dalykai i
I Dovanom ar patys sau norėda- | 
imi pirkti laikrodžius, daimantus | 
lar bi ką iš auksinių daiktų ži* 
i nokite, kad pas mane pigiau nu* 
| sipirksite.

| įvairūs
(RODŽIAI
J JAUSIOS MADOS 
1UŽ PRIEINAMĄ 
į ' KAINĄ

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

INCMATHEW P. BALLAS 
(B IEL A U SK AS) 
GRABORIUS

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

MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų saliu, ir iš čia 
PASIUNČ1AM ( KUR KAM REIKIA. ' TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJA! PAGALBAI AMBULANSlNf. AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI*, TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM .GRAŽIA, VIETĄ, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠAkVOTf DOVANĄI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS I, MUS, O MES 
.KUOGERIAUSIA1 PATARNAUS1M.

iMUSU, RAŠTINE ATDARA DIENĄ IR NAKTL MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

Sovietų Sąjungos Draugų 
Šaukiama Prieškarinė 
Konferencija Kovo 13

Daugelis klasinių darbinin
kų organizacijų jau išrinko at
stovus ir prisiuntė įgaliojimus 
į Sovietų Sąjungos Draugų 
centra, kuris šaukia konferen- 
ciją prieš imperialistinį karą 
ir apgynimui Sovietų Respubli
kos, kovo 13 d., sekmadienį, 
10:30 vai., Irving Plaza sve
tainėje. kampas 15th ir Irving 
Place, New Yorke.

Lietuvių darbininkų organi
zacijos turi šią konfer. įdėt į “klesos. 
savo susirinkimų dienotvarkę, miršta sayo butlegerišką susi- 
ir išrinkt konf. delegatus. ReiT 
kia organizuot plačiausias dar-

jpabar.jąų treji metai, kaip 
gyvenu Brooklyne ir tuo biz
niu visiškai neužsiimu ir nie
kad nemanau, užsiimti, o sten
giuos, Įtiek laikas ir aplinky
bes pavelija, prisidėt prie veik- 
lausdarbininkų judėjimo. Kas 
liečia manęs, tai vadinas, už- 

į trūko Prusėikai karvutė, ir iš 
i dalies todėl jis dabar mane 
■ niekina, išvadindamas butlęge- 
' riu.

Bet minėtame sklokos mitin- 
gėlyje tai tik ir turėjo Prusei
ka drąsos parodyt pirštu į ma
ne, kaip į butlegerį. Jo pa
ties kelinės buvo aplaistytos 
skystimėliais, dąr nenudžiūvo. 
Mitingėliui pirmininkavo but- 
legeris Jokubonis; publikoje 
sėdėjo kokie trys desėtkai ar 
daugiau butlegerių, geriausių 
sklokos rėmėjų, ■ 
“ana va butlegeris,” rodyda
mas pirštu į mane, kuris jau 
senai nepriklausau prie tos 

Bet Pruseika pa-

JONAS STOKES
Fotografas

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams. kad perkėliau savo studiją 

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

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

512

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau ūmias ir chroniikas vyry ir 

moterų ligas kraujo ir odos. 
Padarau iityrimą kraujo ir ilapumo.

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo >

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

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

JONAS STOKES
Marion Si., kampas Broadway 

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

Telephone, Stagg 2-440

A. RADZEVIČIUS

delei 
šių streikierių sušelpimo. Sy
kiu su tuom turi bedarbiai ir 
dirbanti padėt sukniasiuviam 
pikietuot siuvyklas, ypač ry
tais. Ateikite į 795 Flushing 
Ave. apie 7:30 vai. ii ryto, 
ir su kitais draugais .traukite privalo vakarais lankytis Tar- 
pikietuot moteriškų drabužių ptautinio Darbininkų Apsigy- 
siuvyklas.

bininkų judėjimas prieš impe-j Pruseikos girdytoji) — butlė-' 
rialistų karo planus, pagal ku-1 gėrių tame .mitinge susiraukė, 
riuos jie siekia sukriušinti so
vietinę chinų revoliucijai ii* iš
draskyti Sąjungą Socialistinių 
Sovietų Respublikų.

Petras Naujokas 
Savininkas

SKAITYKIT, PLATINKI!
“LAISVĘ.”

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

J. Naujokų Cigarų 
Dirbtuve*'

Broadway, 
Brooklyn, N. Y.

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 
jieih^ savo profesijos srityje, kaip aš tarnavau per 28 
metuš.
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