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Nesenai d. Stalinas parašė 

laišką žurnalui “Proletarinė 
Revoliucija,” kuriame jis pa
stebi, kaip tūli rašytojai slap
tai, kontrabandišku budu kny
gose ir raštuose praveda Troc
kio kontr-revoliucinę liniją. To
kių raštų tendencija yra dis
kredituoti Leniną ir leniniz
mą. Drg. Stalinas šaukia ko
von prieš tokius kontrabandis- 
tus, kraipytojus bolševizmo is
torijos.
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nukrypimų 000 policistų!
Ta kriti- --------

i

t

KRISLAI
Pročkistiniai Kontraban- 

distai.
Nukrypimai Literatūroj.
Kas tie “Niekšai”?
Angliškai Skaitantiems.

Rašo Komunistas

Nukirs Algas N. Yorko 
19,000 PolicistŲ

Darbininkai Visų Šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 

Retežius, o Išlaimėsite 

Pasauli!

Pasiremiant tuo laišku, “Pra- 
vdoje” eina smarki kritika vi
sokių trock ištini i] 
Sovietų literatūroj, 
ka labai aštri. ’ Oportunizmas- 
trockizmas plakamas be pasi
gailėjimo. Draugai, kurie pa
statyti į atsakomingas vietas ir j 
praleidžia tuos nukrypimus, va
romi per šerengą. Pavyzdžiui, '■ 
kritikuojamas d. Jaroslavskis, 
kuris redagavo “Sovietų Sąjun
gos Komuniste] Partijos Istori
ją.

NEW YORK. — Nepai
sant, kaip ištikimai policis- 
tai gina kapitalistų intere- 

I sus ir grafterius, Walkerio 
valdžia ketina nukirsti 
jiems algas. Mieste yra 19,-

j Kunigy Bjauri Ap
gavyste “Šventojo”

Kauly Pagelba

BAISIOSE SĄLYGOSE PRIVERSTOS 
DIRBTI KAUNO TELEFONU CENT-

RALINES DARBININKES MOTERYS

6.000 Parapijonų 
Prašo Indžionkšino

MEXICO CITY.— Čionai 
kunigai surinko 6,000 tam
sių parapijonų, kad pasira
šytų po peticija, kurį o j rei
kalaujama nuo teismo in
džionkšino prieš naują įsta
tymą, apribojantį kunigų 

sąlygas, kuriose pelius, apuosto telefoninin- i skaičių iki 24.
-J- T7________ u. l.P I 1 — _ 1_____ * 1______.... I

VISA DARBININKU KLASE GYVENA . 
DIDŽIAUSIAME NERVUOTUME, SU- 

SIRŪPINIME IR BAIMĖJE
NEW YORK. — Čionai i nimas, kad darbo neteks; 

kalbėjo panelė Amelia H. i susirūpinimas, kad badas 
Grant, direktore Sveikatos 1 užeis?, Darbininkai ner_ 
Departmento Slaugių Biu-; . j h. kremtasL Tokia.
ro. Ji aiškino, kokius ra- J . .. . . > .
portus jai išduoda slaugės, 
kurios sergančius žmones 
aplanko jų stubose. Grant i 
sako, kad kiekviena slaugė' Tai tokioj padėtyj atsidū- 
praneša, jog kiekvienas šei- rus visa darbininkų klasė, 
mynos narys didžiausiam Alkio baimė krečia tuos, 

baimėje. Į kurie jau nedirba. Darbo

Kauno spauda aprašo (pu-1 į tą “blakių rezidenciją,” 
siaus sarkastiškai ir pasi- atsikrausto ir pelės. Jos iš- 
tyčio j ančiai, žinoma) tas landžioja po v.isus užkam
biaurias :
tenka dirbti Kaune telefo-! kę, o kartais ir bando ra- i 
nų centralinėj darbinin- gauti.
kėms. Jas stačiai baigia
kankinti žiurkės, blakės ir nininkė eina namo
kitokį kirminai. Štai tas kusi ir keikia centralinę.
aprašymas: u

“Po tokios nakties telefo 
/ 3

me atsitikime sugenda jų 
nervai. Pradeda pulti juos 
visokios ligos.

^xv-į Japonija Organizuo- 
wš- j janti Naują Valstybę

Iš Mandžurijos“Nepersenai viena telefo-j 
ama, kad Kauno te- nininkė, panelė M., rytą at- 

lefonų centralinėje telefo- sikėlus visai neteko klau- 
nininkės ir žiurkės gyvena, sos. 
tartum seserys. Bet kai te
lefonininke ateina pas kurį 
nors daktarą ir prašo per
rišti žiurkės įkąstą pirštą 
—tai dalykas kitaip jau at
rodo.

“Pav., graži, saulėta die- 
plaukė tamsūs vargšai bu- na. Kelios dešimtys telefo- 

mešdami nininkių sėdi prie komutato- 
dievui antjrių ir sujunginėja abonen-

GOA, Portugalijos Indija.
O d. Jaroslavskis yra Ko- —Apgavikai kunigai sugal- 

munistų Partijos Centro Kon- vojo pasidaryti sau dideli
trelės Komisijos sekretorius. bizn; Jie paske]bg kad

~ čionai randasi lavonas
į Franciškaus. Ksa- 
kuris miręs 1552 

metais. Atidarė jie grabą 
ir leido žmoneliams pabu- j 
čiuoti “šventojo” kojas. Ir

Tai labai augšta vieta.
Bėda su mumis buvo, kad 

mes bijodavomės savikritikos 
mūsų judėjime. Nesimokinome 
iš Sovietų Sąjungos Komparti
jos. Už tai pas mus šakojos ir 
žydėjo oportunizmas. Už tai 
pas mus užsiauklėję buvo ragus 
nepataisomi oportunistai—Pru- 
seikos ir Butkai. Dabar taiso
me tas klaidas, bet nepakanka
mai. Mūsų savikritika labai 
nedrąsi. Tūli draugai mano, 
kad mes turime nutylėti apie 
savo klaidas, kuomet priešai 
mus puola iš lauko pusės. Bet 
su tuo negalima sutikti. Mes 
turime kovot ne tik prieš išlau
kinį oportunizmą, bet ir prieš 
tas. oportunistines klaidas, ku
rias padarome kolonijose ir 
centruose. Daugiau ir drąses
nės konstruktyvės savikritiko 
—štai ko mums reikia.

Oportunistų gazieta 
Amerikos Darbininkų Literatū
ros Draugijos Centro Komite
to narius išvadina “niekšais.” 
Sausio 14 d. laidoje vienoj vie
toj sako, kad “Patersone cent
ro niekšai išbraukė kelius na
rius. Kitoj vietoj: “niekšai, 
kurie dabar kalba varde A.L. 
D.L.D.” ir tt.

Visi gi centro nariai yra vei
klūs Kompartijos nariai ir dar
buotojai. Juos išrinko milži
niška AL.DLD, narių dauguma. 
Pruseika dabar tuos visus bol
ševikus išvadina “niekšais.” 
To mes neužmiršime. To ne
užmirš tūkstančiai revoliucinių 
lietuvių darbininkų.

žinoma, mes nepykstame, o 
tik atžymime. Mes žiūrime, 
iš kur tas pavadinimas ateina. 
Susilaukę jo iš Pruseikos, skai
tome už gąrbę. Ot, jeigu jis 
vadintų mus draugais, tai rei
kėtų apsižiūrėti, ar nepadarėme 
kokios nors didelės oportunisti
nes klaidos. O dabar aišku,. 
kad mes einame teisinga linija, šio 1931 metu pakilo ant 

104,000.

“švento 
os viero,”

čiuoti tas kojas, 
gausią auką “ 
garbės”, d kunigams į kiše- tus. Pasieniais stovi spin- 

Tos sorkės tęsėsi 40 tos rūbams, buterbrodams
Net du milionai pil- ir visokiems telefonininkių 

yrimų pabučiavo tas apter- aparatams sudėti. Štai iš 
po spintos išlenda viena,

V1SUS

Yra daug angliškai skaitan
čių lietuvių, kurie norėtų gauti 
plačių tiesioginių informaciji] 
apie Sovietų Sąjunga. Yra čia- 
gimių jaunuolių, kurje su pa
mėgimu skaito žinias apie dar
bininką tėvynę.

Maskvoje yra leidžiamas ang
lų kalba savaitinis aštuonių 
puslapit] laikraštis “The Mos
cow News". Puikiai padarytas 
laikraštis. Metinė prenumera
ta $3. Galima užsisakyti šiuo 
adresu: Amkniga Corporation, 
258 Fifth Ave., New York, N. 
Y. Čia yra to laikraščio ame
rikinė agentūra.

Be to, Amerikoj pradedamas 
leisti mėnesinis žurnalas “So
viet Russia Today.” Adresas 
toks: 799 Broadway, New 
York, N.; Y.

Bucharest. — Rumunijos 
valdžia suspendavo parube- 
žio sargus, kurie nušovė še
šis žydus jaunuolius, bė
gančius { Sovietų Sąjungą. 
Būsiąs tyrinėjimas.

iu. 
ienų:

Pradeda krapštyti au
sis, gi žiūri—pilna blakių! 
Kol jas visas iš ten iškraus
tė, turėjo daug vargo ir 
skausmo.

“Arba vėl. Viena ponia, 
baigus darbąj užsivelka pal
tą ir eina namon. Namie 
įkiša ranką kišenėn—ir ap- j 
alpsta. Vyras puola gelbėti, 
deda kompresus ir nieko 
nesupranta. Paskum pasi
žiūri kišenėn—gi maža pe
liukė besėdinti!”

Shanghai.—Čionai prane
šama, kad Japonijos plėši
kai slaptai organizuoja 
naują valstybę iš Mandžu- 
rijos ir Mongolijos. Ta vals
tybė bus neva nepriklauso
ma, be^ ji buš Japonijos im
perialistų kontrolėje. Tai; 
būtų niekas daugiau, kaip 

I naujas pasaulio imperialis
tų frontas prieš Sovietų Są
jungą, iš kurio jie galėtų 
bile laiku padaryti kruviną 
užpuolimą ant darbininkų 
tėvynės.

susirūpinime ir 
“Susirūpinimas, kad algosĮ netekimo baimė purto tuos, 
bus nukapotos; susirūpi- i kurie dar tebedirba!susirūpi-! kurie dar tebedirba!

POUCIJA BANDO UŽGNIAUŽTI LAIŠ
KĄ APIE SCOTTSBORO JAUNUOLIUS

5tas kojas.
Dabar tie patys kunigai paskui antra, trečia žiurkė, 

paskelbė, kad per tas 40[Jos apuosto čia pat grindis, 
dienų “šventasis” parodė susirenka nukritusius duo- 
daug “stebuklų,” kurie bū
sią surašyti į knygą ir iš
leisti del svieto pasiskaity
mo. Dabar ta visa vieta 
liks “šventa” ir nuolatos' 
tukstanč iais tamsuoliai' ir tiki telefonininkės kojų, 
plauks pamatyti tuos “ste- pasiklauso ir vėl grįžta. - 
būlus.” Kunigų apgavingas 
biznis pakils, kaip ant mie- naktimis ir jos įsidrąsina.

; Ir ne tik jos vienos, bet dar 
! daugybė pelių ir 
kankina 
pav., is

nos trupinėlius ih vėl grįžta 
atgal—po5 spintomis. Bet gi 
viena antra atsiranda ir drą
sesne. Ji nepasitenkina vie- 

' nais trupiniais, bet atbėga

“Tain būna dieną. Bet

lįų.

PHILADELPHIA. PA
T.D.A. 9 kp. susirinkimas

Vėl Šimtas Bedarbių
Suareštuota Chicago]

GHICAGOi— Pereitą pir-

ĮVAIRIOS ŽINIOS
New York. — Užsidaro 

vaikų klinika '“Institute fpr 
Child Guidance.” Ponai sa-

madienį southsidėj policija ko’.ka.d neturi pinigų. Ke- 
suareštavo-. šimtą darbinin-. turi šimtai biednų sergan- 
ką, kad išblaškius keturių * - 
tūkstančių, bedarbių demon- kan- 
straciją ties policijos sto- ■
tim ant 48th St. dr Wabash Į _ Albany, N. Y. — Užsida- 
Ave. Darbininkai susirinko iMassena bankas, nuneš- 
pareikalaut,’ kad būtų pa-‘darnas $1,110,000.. * 7 c x I

blakių; liuosuoti 40 bedarbių, kurie 
telefonistes. Jei, buvo pirmiau suareštuoti, 

vieno centralinės ----------------
įvyks ’ 18 d. sausio; 995 N. „X Limnnliii f v
5th St. 8 vai. vakare. Tai lių> tai 1S kl!:0 b?tmai lslen" IvOVd UZ JdUIlllOllŲ bj-
bus metinis susirinkimas. 
Draugai, kurie paėmėt Le
nino mirties apvaikščiojimo 
tikietų išplatinimui, atneš
kit pinigus ir tikietus ant 
šio susirinkimo. Atneškit 
T. D. A. aukų rinkimo pini
gus su dėžutėm.

da pulkas žiurkių. Na, tar 
da tai jos čia i
Nes panelės iu dnupiąu už j 
savo viršininkus bijo.

“Blakės turi atskirą savo 
rezidenciia — sofa, kurioje 
naktį telefonininkės ilsis.

Aišku, dienomis jos slepiasi
Sekret s^enil plyšiuose, o naktį,

Roma.—Italijoj suregist
ruotų bedarbių yra 982,- 
000. Nuo lapkričio mėne-

čių vaikų bus išmesta lau-

CHATTANOOGA, Tenn, kų Apsigynimo advokatas 
—Miestelio Huntsvillės po- Chamlee papirkęs jį, kad 
licija» deda desperatiškas jis nugirdytų merginą ir iš-. 
pastangas, kad užslėpti lai- gautų tokį laišką. Policija 
šką, kurį parašė Ruby taip pat grumojimu priver- 
Bates, viena iš tų merginų, tė Ruby Bates padaryti pa- 
kurios įkriminavo nekaltus reiškimą, buk ji buvus gir- 
devynis Scottsboro negrus ta ir nežinojus, po kokiu 
jaunuolius. Ji laiške parei-' laišku ji pasirašius. O keli 
škė, kad ji teisme melavo ir 
nekaltai skundė tuos vaiki
nus. -

Laiškas rašytas jos vaiki
nui, kuris ją buvo pametęs. 
Kada praplito gandai apie 

i tą laišką, visa apielinkė la
bai sujudo. Policija grie
bėsi už darbo tą laišką už
gniaužti. Tuojaus sučiupo 
tą vaikiną, kuriam laiškas 
rašytas ir privertė jį pada
ryti melagingą pareiškimą, į mą ir reikalauti jų paliuo; 
buk Tarptautinio Darbinin-J savimo. '

•i,

advokatai tuojaus padavė 
skundą ant advok. Cham- 
lee, kad jis bandęs liudinin
kus papirkti.

Tai tokia bjauri smala 
užvirė. O ‘tai vis valdžios £
ir poliai jos pastangos nužu
dyti nekaltus jaunuolius.

Jaunuolių apeliacija bus 
svarstoma sausio 21 d. Pla
čios darbininkų masės turi 
protestuoti prieš jų nuteisi-

nu. i\a, ta-• L C* * A T * i J 
šeimininkės! I VyDC EIS Į Allg. 16181113 . duonos kąsnio pavalgyti.

WASHINGTON.—Čionai Millersburg, O.— Holmes
pribuvo George W. Cham- Pa^t, 
lee, Tarpt. Darbįninkų Ap-Į 
sigynimo advokatas, L___
gina Scottsboro negrus 
jaunuolius, nuteistus mir
tim Jis atvyko prirengti 
dirvą apeliacijai į Jungti
nių Valstijų Augščiausį 
Teismą, jeigu Alabamos 

ga, nes blakės negailestin- Valstijos Augščiausias Tei- 
gos; čiulpia kraują. Kartais smas atmestų apeliaciją de- 

/ t , l. f 1 •

kain tik kokia telefonininke 
atsigula, jos visos ją urmu 
ir užpuola. Ir vargas , tai 
panelei, kuri “kietai” mie-

SVARBIOS ŽINIOS IŠ KENTUCKY , 
MAINIERIU KOVOS LAUKO

PINEVILLE, Ky.—Lai- teikti badaujantiems nors 
kė susirinkimą Eilinių Na- menkutę pašalpą.
rių Streiko Pildomasai Ko- Streiko komiteto susirin- 
mitetas ir padarė eilę svar- kime sukėlė didžiausį entu- 
bių tarimų. Komitetas su- ziašmą pasveikinimai nuo 
sideda iš 250 narių, atstovų visos eilės senosios unijos 
nuo streikuojančių kasyklų, lokalų, kurie net aukų pri- 
Nutarta tuojaus vesti į ■ siuntė streikieriams. Šis 
streiką daugiau kasyklų, | streikas, kaip žinoma,_ yra 
nežiūrint to, kad pašalpos vedamas Nacionalės 
nepakankamai g a u n a ma nierių Unijos.
del streikuojančių mainie- Anglies baronai išima in- 
rių šeimynų. Taip pat nu- džionkšiną prieš streiko va- 
tarta atgal vesti į streiką dus ir prieš Nacionalę Mal
tuos mainierius, kurios ba- nierių Uniją. Vadinasi bo
das jau buvo privertęs su-'sai šaukiasi talkon teismą; 
grįžti į darbą. '•Didžiausios kad sulaužyti' šią didvyriš- 
pastangos dedamos, kad-su-1 ką mainierių kovą. 1 1 !

Mai-

WASHINGTON.—Čionai

lei naujo teismo. ■ ; ■

Brooklyn, N. Y.— Tur 
' čius Somers mirė ir paliko j 
trim savo sūnaus $1,500,-i 

z. ^E"X“|RENGKITES PRIE MASINIO DARBI- .
NINKĮJ TEISMO PH1LADELPHIJ0J

Kaltininkai yra šaukiami 
ateiti ir atsivesti liūdinin- . 
kus, jeigu juos turi.

Mes kviečiame Philadel- 
phijos lietuvius darbininkus 
skaitlingai dalyvauti šiame 
masiniame darbininkų teis
me ir pareikšti savo nusi- . 
statymą prieš oportunisti- 
nius organizacijų griovikus 
ir jų iždų grobikus.

Rengėjai.

. _ i 4.’ t eu. ’ PHILADELPHIA, Pa. — sake apkaltinti James Sten- .į Ateinantį sekmadienį, sau
sio 24 d., ALDLD. 6-tas ap
skritis ruošia darbininką 

i teismą prieš mūsų organi
zacijų skriaudikus ir ar
dytojus. Teismas įvyks lie
tuvių svetaine], 928 E. Mo- 
yamensing Avė., prasidės 2 
vai. po pietų.

Teisiami bus Senas Vin
cas, A. G. Jatužienė, J. Ben- 
dorąvičius ir A* Šimanskis. 
Jie kaltinami užgrobime ne
teisėtai organizacijos, iždo, 
nuskriaudime, judėjimo ir 
bandyme sugriauti tą judė
jimą.
, Bus sudaryti “džiūrė” iš 
dvylikos darbininkų, kurie 
išklausys apkaltinimus ir 
kaltininkų pasiteisinimus ir 
paskui išneš nusprendi ta
me susirinkime. Drg. A. 
Bimba, iš Brooklyno, pra
džioje susirinkimo trumpai 
aiškins, ką reiškia darbi
ninkų teismas ir kodėl ko
munistai netraukia prasi
žengėlių į buržuazinį teis
mą. Drg. D. M. šolomskas, 
A.L.D.L.D. Centro sekreto
rius, palaikys apskričio pu
sę ir darys kaltinimus prieš 
virš minėtas ypatas.

kuris! house, kuns trys metai at-
gal nužudė savo dviejų me
tų amžiau sūnų, kuris buvo 
nesveiko proto. Sako, kad 
tėvas tik susimylėjo ant sa
vo sūnaus, jį užmušdamas.

New York.— Amerikoj 
cukrąus sunaudojimas per 
.pereitus metus sumažėjo 
ant 2.2 nuoš.

I PERSIJOSI VALSTYBES
ATSTOVAS MASKVOJ '
MASKVA. —Sausio 15 id. 

čionai atvyko Persijos: vals
tybės ' atstovas Timor Tash. 
Jo misija kol kas nežinoma.

L.D.S. Nariams
Ateina pas mane gandai, 

kad prieškomunistinė opo
zicija, arba vadinami sklo- 
kininkai, mane turi savo są
raše j L.D.S, iždininko vie
tą. Todėl aš pareiškiu vie
šai, kad aš su tais žmonėmis 
nieko bendro; neturėjau ir 
neturiu. Jokią malonią iš- 
ją nereikalau ju ir ją kandi-, 
datų neesu. 1
ų B. SALAVEIČIKAS.

Washington.— * 1931’ me
tais AmeHkos popiėrąs ga
myba sumažėjo Ant 9 nuoš.

New York.— Į ręsyvėrių 
rankas nuvažiavo milžiniš
ka finansine firma Ameri
can Commonwealth Power 
Corporation su $200,000,- 
000. 

-
Columbia, S. C.— Sausio 

2 d. užsidarė South Caroli
nes People’s State Bankas 
su 44 skyriais, kuriuose bu
vo iki $24,000,000 depozitų.

Varšava.— Lenkija šian
dien turi 31,927,000 gyven
tojų. Dešimts metų atgal 
buvę 26,858,000. Beveik 
dauguma jų yra pavergtos 
tautines mažumos.

Mexico City.— Meksikos 
valdžia patvarkė, kad civi- « 
lis šliubas visiems . duoda
mas veltui.

BAYONNE, N. J
Svarbus Bedarbių ir Darbi

ninkų Mitingas

Bedarbių Taryba ir Tarp
tautinis Darbininkų Apsi
gynimas rengia protesto su
sirinkimą prieš policijos te
rorą. Kalbės d. Paul Brown, 

kurį policija žvėriškai su
mušė.

Susirinkimas įvyks antra
dienį, sausio 19 d., Labor 
Lyceum svetainėj, po num. 
72 East 25th St



Puslapis Antras

gali būti. Kaip įvairioje j

Pirmadienis, ShUsib 18, li)32‘(’r:
................... 11 ■ ■■ ■! ii i i < r i r ,1,

padidėjusio darbininkuose! čiausias, 
pritarimo. 
Nacionalė 
abelnoj formoj vienybės’; veikti organizuotai, idant jį 
obalsį, bet tokio generalio 
obalsio nebeužteko. Juk net 
biurokratai kartais lošia su 
vienybės obalsiu, idant ap
gauti darbininkus. Reikėjo 
žodžius sujungti su darbais 
ir išvystyti smarkiausi vei
kimą, idant parodyti, kad 
Nacionalė Unija ištikrųjų 

/ pritaria visų darbininkų 
_______  vienybei. Bendro fronto or- 
nuduoda jų draugais, idant klu’is buvo įsteigtas, 

‘ ‘ • parduoti. Paslhk° persiauras unijos 
čia komunistams nelengva sL’eiko organas, o^ ne orga- 

_Tokiam atsiti- - ------
Rime nelengva išvengti klai- darbininkų. .

(dų. O kiekviena klaida at- kaus 
buvo; siliepia skaudžiai ant pačios 

kovos laimėjimo.

unijos biurok-ratrį ir jgįįo 1 įū tetas [turėjp ’ly|opĮa
, ? L

Pas tiesa, kad j tai, Nacionalės Unijos na^ 
Unija iškėlė i riai APŽVALGA

’ •* • .

ganizacijosb, \ taįf jaljelhai 
gyvenime yrą skiAingį po
litinių nuomonių, ir atsto
vai skirtingų politinių nuo-į 
monių deda pastangas pra
vesti savo liniją. Mes, ko
munistai, kovojame įvairio
se darbininkų organizacijo
se už darbininkų reikalus 
prieš įvairius darbininkų 
priešus, prieš buržuazinius 
elementus, bei buržuazinio; 
politinio nusistatymo ele
mentus, kurie išnaudoja, 
mulkina darbininkus. Viso
kie darbininkų mulkintojai, 
darbininkų priešai kovoja 
už savo politiką, ir del to 
eina kova. ^Kartais škirtih- 
gi darbininkų priešai (kaip, 
pavyzdžiui, fašistai .ir , so
cialf ašiststi) tarp savęs su
sėda. Bet tarp jų kova ei
na ne už gynimą darbinin
kų reikalą, bet už tai, kaip 
pasigriebti organizaciją į 
savo rankas ir ją naudoti 
savo asmeniniai naudai ir 
savo politikai. Darbininkai 
ant kiekvieno žingsnio pri
valo kovoti prieš savo prie
šus.

gi jame komunis-

unijosjuos apgauti ir

Įvairūs Dalykai

u
k>

Iv I'iUUvJU U111JCI J7clOlLvJk.lv j luhjvo cm v iimiiiu* a-/v u v, 1**1 ll““ * I • v

didele spėka klasių kovoje.’ne vien tame priežastis. Re- ciai darbinniKų lauke pasi-, šis žmogus yra tylus filo- 
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eiti.

ciųėj Respublikoj darbinin-

ja

Drg. Weinstone rašo: 
‘•Tiktai paskutinėse strei-

nepajėgė 
priešakyje

Šiemet, 1932 metais, kaip 
pranešimai • sako,’, vien • tik

$3.00
.4.00
$4.00

ir kairių frazių apgauęlįhė 
jo darbininkus, o mūsų uni

iškėlė j riai ir simpątikai turėjo
* 1— •*•^1*1

orientuotis. Tokiam atsiti-

PASMAUGTAS MOKYK
LŲ ŲžVEIZDĄ

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

nas bendro fronto pačių
Nebuvo aiš-

Kolektyvizacija Sov. Sąjun-

Viena, 
apgarsinimus i mirštamas komunistinis nusis- 

į surištus su katalikų bažnyčios i tatymas vardan laimėjimo mū- 
L. Biuras mano, kad;sų spaudai kelių dolerių; ant- 

tokiems , garsinimams negali ; ra—perdaug reikšmės dedama
būti vietos komunistinėje spau-jant smulkiosios buržuazijos fi-

Yra gyvėifušių daug žmo
nių, kurie mokėjb Iteliasdd-

LAISVE, LITHUANIAN DAILY
Published by LAISVE, Ine, 

Every day, except Sunday, at 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, New York

stangos užkariauti • sūsirin- į nomertas—Dr. Tassilo Šult- 
kimus miesto aikštėje. Bu-1 heis—kuris moka 120 kak

' rybės garsinimuose. Patys 
” pagarsinimai tampa grynai po- 

Jono litiniais ir religiniais buržua-

SUBSCRIPTION RATES:
„ United States, per year.............. $6.00 United States, six months....

Brooklyn, N. Y., per year........ 08.00 Brooklyn, N. Y., six. months.
Soreign countries, per year... .$8.00 foreign countries, six months 
Canatla and Brazil, per year....6.00 Canada and Brazil, six months.$3.00

rę nuo 1
buvo‘ labai svarbi kląidą, 
kuri silpninę mūsų :• 
frontą, o stiprino Amerikos i

Amerikos Weinstone sako:
“Nežiūrint to, kad Na-

kunigas Miežis yra ap- socialfašistų blofinamą ra
mybę. Šventos ramybės ne

! voliucinės unijos ir mūsų 
I draugų padarytos 1.
susilpnino atsparą pri

kėblė^ne. “Federeišinai,”

Komunistų Partijos Lietuvių, romos administracijoms pasta- 
Frakcijos Centro Biuras atkrei-: bos. Tai dešinysis oportunisti- 
pė atydą į “Vilnyje” ir “Lais-jnis nukrypimas. Viena, už- 

Įvėje” tilpusius i._

! kalėdomis.

Bendro Fronto Taktika ir Lawrence 
Audėją Streikas

Lapkričio 11, 1931, baigė
si didelė ;kova Lawrence au
dėjų prieš algų kapojimą. 
Ji tęsėsi ’ šešias savaites. 
Ją bjauriai* pardavė ir iš
davė Amerikos Darbo Fe
deracijos vadai. Tai 
viena iš didžiausių ir smar
kiausių kovų bėgyje pasku
tinių kelių metų Jungtinė
se valstijose.

Streike dalyvavo 23,000 
audėjų. Streikas buvo pra
dėtas inciatyva Nacionalės 
Audėjų Darbininkų Unijos, 
kuri priklauso prie Darbo 
Unijų Vienybės Lygos. Bet 
tuojaus į streiko lauką pri
buvo senoji United Textile 
Workers of America, kuri 
priklauso prie _______
Darbo Federacijos ir pra-> 
dėjo savo begėdišką darbą. į cionalė Audėjų Darbininkų j 
Jai pavyko parduoti audė-‘Unija pradėjo streiką, ne-! 
jus bosams ir padėt jiems’žiūrint to sunkaus darbo,' 
sulaužyti tą didvyrišką'ko-j kurį padėjo streike naujo- 
vą. i sios unijos ir Darbo Unijų

Darbininkai laikėsi tvir- Vienybės Lygos pasekėjai, 
tai, bet neatsilaikė prieš su- tačiaus ta unija 
vienytas spėkas valdžios, i išstovėti kovos 
policijos, “piliečių”, Amen- iki galo. Ji buvo priversta 
kos Darbo Federacijos, So- pašvęsti visą energiją, idant 
cialistų Partijos, lovestoni- ą.tsiekus vadovybę masių 
nių renegatų ir visų

vesti kovos keliu. Tas ne-, 
buvo padaryta su pakanka
ma energija. Vadinasi, ir 
čia padaryta klaida ir nu
krypimas.

Kitose būsimose kovose 
mūsų draugai ir Nacionalė 
Audėjų Darbininkų Unija 
atmins pamokas iš * Law
rence audėjų streiko. Pa
našios klaidos kenkia nau
jos unijos augimūi ir bu jo
jimui. Lietuviai .ąųdejąį' 
privalo suglausti sayoi ;eįles 
po ' kovinga Nacionalė Au
dėjų 'Unija. Tai viėnatinė 
toj pramonėj tmijlaį ‘kuri iš-’ 
tikintai gina audėju , reika
lus. Lawrence audėjų štreii 
ke padarytos klaidosi buvo 
nesužinios. Kiekviena ko- 
,va mokina musų judėjimą, 
išauklėja prityrusių vadij, 
kurie mokės ateįties kovose 
panašių klaidų išvengti.

įBudavojimas naujų revo
liucinių unijų yra neleng
vas darbas. Bet jos auga p 
ir plečiasi. Jps šaukia dar- j 
bininkus į kovas. Jos or
ganizuoja darbininkus prieš

dro fronto organizacijos, 
kuri turėjo už tikslą apim
ti darbininkus visų unijų ir 

j visokių politinių pažiūrų, ir 
į tarpe Nacionalės Audėjų 
i Unijos, kuri apima tiktai 
i nedidelį skaičių revoliuci- 
Inių darbininkų. Nebuvo ne- 

, - . - . v n atlaidžios kovos, kad laimė-
klausimo apie bendią fion-,^ darbininkus nuo Ameri- 
tą su Amerikos Darbo Fe- ^og pjar]:)0 Federacijos vir- 
deracijos pardavingais va- įr įuos darbininkus,
dais^ Bet bendras frontas i ]<urįe SVyravo tarpe Ameri- 
reikėjo pravesti darbininkų ^os parL0 Federacijos ir,^.... .—_____
masese, kovos gelmese. Dig. Nacionalės Audėjų Unijos, kapitalistų klasę. Šiandien

Bendro Fronto Taktika
Lawrence audėjų streike | 

visu smarkumu iškilo aikš- • 
tėn bendro fronto klausi-1 
mas. čia negalėjo būti;

su ^tikslu, kad įtraukti juos naujoji Nacionalė • Mainie- 
I į bendrą frontą pasire-; rių Unija vadovauja karžy- 
• miant pačia darbininkų ko-1 giškam Kentucky valstijos 
I va.” imainierių streikui. Per kę-

Dvi Vietos, Susirinkimams ‘vas naujos unijos sustiprės.;
Reakcionieriams susirin-j’^08. V1 ^1S Amerikos 

kimus laikyti valdžia davė ! P10^auato ekonominėse
miesto aikštę—“Commons.”!ko,vos^ . . ,
Gi revoliucinei unijai už-1 • Komunistas,
drausta buvo ten susirinkti.! 
Taip pat buvo uždarytos! 
svetainės. Tuo būdu tapo 
nusamdytas tuščias lotas- ir 
ten laikomi susirinkįn^i.! • ; .n ;

petivmgumo, račiaus ji nepaje-f.^cionietian^ jaukti žmogus Kalba.,^O Kalbij. 
atskirti nuo masių Ame-; -s,r gy ventilių daug žmo-

ikyNrlkos Darbo Federacijos Padėjo kapitalistų- spauda, nių, kurie mokėjo keliasdČ- 
. čia reikėjo lanksčios tak- šimt kalbų. .Bet dabar' Vck 

Tas tiesa, drg. Weinstone ’tikos. Nebuvo dedamos, pa- ikietijoj gyvena tiesiog fe-

nių renegatų ir visų kiti: ir nors jos įtaka augo su au- 
darbo. žmonių neprietelių^ ginui masių dvasios ko- E?n 
Šis stresas parodė, kad net vingumo, tačiaus ji nepajė 

’kriząį metu darbininkai mm nmdn Ayhp

Ii streikuoti ir gerai lailęy^T
• tis prieš bosus. Lawrence j vadų. Kodėl taip?” 

audėjai dar kartą* įrodą sa
vo kovingumą. Taip* pat nurodo, kad valdžios ir bo- 
svarbu, kad nauja Naciona- sų teroras padėjo senosios .
lė Audėjų Unija pasirodė | unijos pardavikams. Bet Y.°kuomet tukstan-jijų

Streikas Savikritikos
šviesoje

£)rg. William Weinstone,1 , .. .
žynius Komunistų Partijos' ^eraciJ0S vadus, 
darbuotojas, angliškam mū-i Du gtl.eiko Komitetal 
sų partijos žurnale “The 
Communist” už sausį mene- .;
sį plačiai lukštena tas klai-.ėjo su 
das, kurias' padarė Nacio-i Unija.

mūsų r°dant revoliucinių kalbė-' 
klaidos aikštėje, bot anie kal- 
ieš bo- bčj° mažam būreliui ant 

sus ir prieš reakcinius Fe- Į ^°^0, J
Draugas Weinstone nuro- 

j do, kad mūsų draugai tuo- 
jaus pradėjo žiūrėti į dar-

Revoliucinė dalis audėjų bininkus dvejopai — kurie 
Nacionalė Audėjų tie&ioginiai pritaria mūsų 

x_____ ____  , v Bet taip pat senoji unijos obalsiams, tie “mūsų
nale Audėjų Unija ir patys; unija apgavingais ūbaisiais darbininkai,” c kurie 
komtmistai Lawrence audė-; pasigavo dalį darbininkų, renka miesto aikštėje 

*’ . Iškėlimas tų! Kovos lauke pasirodė'du “ju darbininkai.” ki

o kurie susi- 
.......... !, tie 

Nebuvo 
pakankamai stengiamasi vi
sus darbininkus . padaryti 
“mūsų darbininkais.” To
kiame atsitikime bendro 
fronto pasiūlymai pasiliko 
ant popieros. 
ant “Commons”

jų streike. Iškėlimas tų! Kovos lauke 
klaidų aikštėn būtinai rei-' streiko komitetai — vienas 
kalingas. Tegul plačios i po įtaka revoliucinės uni- 
darbininkų masės pamato, i jos, o kitas po įtaka reakci- 
kaip reikia vesti kovą su i nes unijos. Revolfucinė uni- 
bosais, idant ją laimėjus, j ja turėjo numaskuoti reak- 
kaip reikia saugotis klaidų cinius vadus ir įrodyti dar- 
ir nukrypimų kovos lauke.' bininkams, kad tik revoliu- 
Tegul mokinasi patys revo- i cine unija gali suteikti 
liuciniai darbininkai iš sa-i j iems tvirtą vadovybę ir 
vo klaidų, . • privesti juos prie • laimėji-

Lawrepfe streikas davė i mo.‘ Tas buvo galima &t- 
puikią lekciją streiko stra-; siekti tiktai pilnai įrodant

* tegijp.s klausimu. O kiek- i darbininkams, kad naujoji 
vieno'Streiko vadovybei rei-; i nija stoja už darbininkų 
kia su U strategija susi-; vienybę kovos lauke, o se- 
durti. Reikia nepamiršti i r oji unija skaldo spėkas.
s*ai kas. praeityje, kuomet! ‘ Deja,” sako d. Weinstone, 
senosios unijos vadovauda-; “tas nebuvo padaryta iš pu
vo streikams, tai joms pri- sės naujosios unijos.” Mū- 
sieidavo susidurti vyriau- sų revoliuciniai kovotojai 
šia su vienu bosų frontu. ‘ neiškėlė aiškiai obalsio vie- 
Bet dabar, iškilus strei- r o streiko komiteto, vieno j buvo aiškaus 
kams po’revoliucinių unijų streiko pikieto, vieno strei-1 
vadovybe, prieš darbinin- fcierių šelpimo komiteto” ir 
kus atsistoja ne tiktai bo- t;. Nebuvo dėta užtenka- 
sai sų savo valdžia, bet taip r iai energijos, kad tą obal- 
pat Ąmerikos Darbo Fede- ’sį _pravesti gyvenimam > 
racija, Socialistų Partija ir “ 
ir visokie renegatai. Vadi-;

11  ................  i• r. f. • ’?•

Kunigai Išnaudotojai
“Raudonasis Artojas”, iš

einantis Sovietinėj Baltaru
sijoj, gruodžio 27 d. paduo
da sekamą įš Sofeisko kai
mo, Čiausų rajono:

Nuo 1923 metų ligi 1929 m. 
darbininkė Ona Turla tarnavo 
pas kunigą Miežį. Miežis įkal

binėjo darbininkę, ’ kad toji 
vadintųsi jo giminaite. Už tai 
dievo tarnui nereikėjo mokėti' 
algos ir apdraudos, kd reika- 

, lauja Sovietų įstatymai. Kuni- 
;gas Miežis ' naudojosi dai’bi- 

: minkė, kaipo moterė. Kunigas 
. apgavikas ir kontr-revoliucio

nierius pL929* m. išbėgo’ į užsie
nį ir bną Turla paliko be kąs^ 
nio duonos: už šešius ' fnetūs 
tarnavimo nė kapeikos'. !rieuž- 

. mokėjo. Darbininkė didžiau- 
> šioje bėdoje. Jai kaipo kūnU 
go giminaitei ir esančiai ant 
kunigo užlaikymo pagal So
vietų įstatus buvo atimtos rin
kimo teisės. Tik dabar darbi
ninkė suprato, kad dievo “tar- 

i nas” J
*; gavikas ir žulikas ir savo pa- 
i reiškime į Centralinę Vykdo- 
I mojo komiteto rinkimų komi

siją parašė visas kunigo žuli- 
kystes. ^ Kunigai visi yra ap
gavikai ir kontrevoliucionie- 
riai. Kol gali, tai lupa su die
vo pagelba paskutinį skatiką 
nuo kiekvienos tikinčios ave
lės.

Sofijos daktaras, kuris mo
ka: 53 europietiškas kalbas, 
14 kaukaziškų ir mažosios 
Azijos, 25 azijatiškas, pen
kias amerikoniškas ir 23 af- 
rikonįškas. Į tą skaičių dia
lektų (tarmių) neįskaito-. 
ma. Šis profesorius keistu 
būdu mokinasi' kalbų. Jis 
kalbas mokinasi ne automa
tiškai, bet psichologiškai. 
Jis turi biblijas atspaustas 
644 (!) kalbomis. Todėl jis 
ima kurios nors kalbos 
fragmentą iš Biblijos ir ly
gina su jau mokamos kal
bos Biblijos tekstu. Tokių 

! būdu jis užtikrina, kad per:

bosų frontą.
Bendras Frontas ir Unija

Drg. Weinstone nurodo, 
kad pas daugelį draugų ne- 

- suprątirno, 
• koks yra • skirtumas tarpe 
bendro fronto ir Naciona
lės Unijos. Kiti net sakė, 
kad bendro fronto streiko 
komiteto įkūrimas pakenks 
mūsų unijai, ją nustelbs ir 

Jįl iciivjįavcii. v | luxvai paonuuHCūt ovi vx- llUStUmS į UŽpakalį. TUO
naši, padėtis pasidaro daug' ko dienose Nacionalė Uni- būdu bendro fronto komite- 
kėhlęsne. “Federeišinai,” ja keliuose • atsitikimuose tas susisiaurino, virto tik- 

^ifpšistai ir oportunis- pravedė suvienytą pikieto tai iš unijos narių ir arti- 
tai lėnda prio darbininkų ir liniją prieš valią senpsios nių simpatikų. O tas ko-

nMMNNM

į SLA. narius (socialfašistus.— 
“L.” Red.).
Socialfašistai Grinių sta

tė į vice-prezidento vietą, ir 
dabar, pasirodo, kad tas fa
šistas prikirto socialfašis
tus. Del to socialfašistas 
Grigaitis sako: “Negražiin
triga.”

Visokių keistenybių dabar 
dedasi SLA. organizacijoj 
tarp fašistų ir socialfašistų. 
Jie dabar vieni kitus ap
gaudinėja, visokias intrigas 
varinėja. O kiek fašistai ir 
socialfašistai blofino, jog 
Susi vienį j ime būtų rąmu, 
jeigu nebūtų bolševikų. Jie 
su policijos pagelba suskal
dė SLA. organizaciją, bol
ševikai ir jų šimpatikai įkū
rė naują, darbininkišką Su
sivienijimą. Na, ir fašistų 
kontroliuojamam Susivieni
jime nėra ramybės.

Mes netikime į fašistų ir

Delei Neleistinų Garsinimų "Vilnies 
ir laisvės Dienraščiuose

Kas Dedasi “Tėvynėj” 
Lietuvoj

Liaudininkų organas “Lie
tuvos Žinios” (gruodžio 29, j doje> nes jų pagelba buržuazija! nansinės paramos, o nepakan- 
1931) dejuoja, kad fašistinėj .apgaudinėja darbininkus ir pa-.karnai pasitikima darbininkų 
Lietuvoj krizis didėja. Gir- deda katalikų bažnyčiai pririš- rrtasėmis. Tie draugai mano, 
di, pačihm gyvenime tikra darbininkus prie savo bur- kad darbihinkais spauda nega

li pasilaikyti ir kad ją^ *palai-anarchija. Sako:
Skundžiasi ūkininkas, nepa

prastu žemės*' ūkiai produktų 
1 ’atpigimu ir iš to-sekančiu pi
nigų badu. Paskui ūkininką 
skundžiasi ir prekiautojas, o 
toliau ir pramonininkas.
Iš visų pusių smunka Lie

tuvos buržuazinis surėdy
mas. Kaip ir paprastai bur
žuazinėj sistemoj, šalies 
ekonominiam gyvenime nė
ra planingumo. Ūkio pro
duktų kaina kaimuose nu
krito dvigubai, trigubai, o 
miestuose laikosi augštos 
kainos. v Anot “Lietuvos Ži
nių/’

Kaime pieno litras 12 et.— 
Kaune 40; kaime sviesto kilo 
2.50—Kaune 5.00; kaime ka
lakutas 3 litai — Kaune 10. 
Maistas, kuras, butas mieste 
nenormališkai brangu, o kai
me nenormališkai pigu.

. Tai tokie dalykai “tėvy
nėj” Lietuvoj viešpataujant 
gaujai smetoninių fašistų.d ] ouuu jis uzuKrma, Kau per i - 

Sdsirinkime dienas galima išmokti' 
’ reakciniai .k’Jbą- ... . ... j Fašistas PfigaVO 

vadai pagelba demagogijos! i kalbų mpkinimosi tik- r .........
«slas. y ra sudaryti palygina
mųjų kalbų j mokslą^ M Jis 

jos; pasekėjai buvo atsisky- .'^av.,'••-nustatyti,
tų darbininkų. Tai i Raibos, pbrėidanlOs is 
i---* ___ i..- m-JbiL vienos zeųies rutulio tęntd-

Ws i pakitėjo ir kuri 
Ajika kalbai su < kuria t kita turi uuiiLd, u siapimu nmCriKOS i l • ■ . , ... m i

Darbo Federacijos vadų ir Augiau giminingumo i Toks
- ; ’ mokslas yra n4 dabar (Būga

buvo to mokslo 'profeso
rius), bet Dr. šultheisąs no
ri aprėpti platesnį kalbų rąr 
tąl, Nuostabu; kad šiam/kal
bininkui dar tik 40 metų. 
Kiek v kalbų1 jis išmoks per 
10—20 metų?

Socialfašistus
1 • Socialf ašistų .“Naujienos/’ 
rašydamos5 apie1 SLA* fašis- . , 
tų konferėnciją'Pennsylva- aidar.ius’ kad tik daugiau ap- 
ųtjos. hpt^ly (b?ę,W. .Yo , ), js|u| visokios gud-
dęjupjap < . ; j ,, ;/ -

' Gand. ’ keista tame “Vien.

tų. Ii pasilaikyti ir kad ją ‘palai-
Ti<ka, kad dienraščių admi-1™kia leidimai da- 

histraeijos susiduria su keblu-; b s™lk,aJaV 
rniis c-arsinimu reikale' C arsi- 1 PasekmeJ 'to, vietoj kuodaugiau-

įplaukų šaltinis. Komunistu ku\ ^^nraščius, tankiai pasi- 
Partija nėra nusistačius priPšlengvesnis kelias: ke- 
dėjimą į mūsų dienraščius ap-!I1U ^mimų atsidedama ant 
garsinimų abelnai. Bet taip ^^^ huržuaz^os. Pavyzd- 
pat jokiu būdu komunistinė Chicagos draugai, gavę 
spauda negali dasileisti prie to,*®11}1’0 kl^tiką, sako, kad jie su- 
kad dėtų visokius ir bile ko- j!nka,s.u Ja> bet tuojaus pabre- 
kius garsinimus. Pavyzdžiui, zl.a: Atmesdami tokius gaisi- 
mūsų spauda jokiu būdu negar- r^ies neteksime genau-
sina ir negali garsinti darbda- aPiuakamų garsinimų, o tas 
vių pajieškojimo streiklaužių. | reĮk^ tolesnį susilpnmimą 
Taip pat mūsų spauda niekados ^sų laikraščio finansinės pa- 
negarsina ir negali garsinti ^tjes. • Vadinasi, atrodo,, kad 
buržuazinių'bei socialfašistinių'išeities nėra. Tie draugai nie- 
partijų kampanijų ir kandida- 'ko /]e®ako aPle orientaciją į
tų. Tai jau būtų paparastas darbininkų mases nuo smulkio-
patarnavimąs buržuazijai prieš 
darbininkus. Betgi už tokius 
garsinimus brangiausia užmo
kėtų. Pavyzdžiui, socialistų 
spauda deda tokius garsinimus 
ir iš jų daugiausia, pasilaiko.
Bet niekados prie to negali da
sileisti komunistinė spauda.

Bet yra dar viena rūšis gar
sinimų, delei kurių jau daug 
sykių Centro Biuras yra daręs 
pastabų, bet dienraščių admi
nistracijos laikas nuo laiko ima 1 
ir praleidžia; .Turime mintyje 
garsinimus,- gudriai surištus su 
visokiomis bažnytinėmis šven
tėmis. Ateina kalėdos bei ve- 
'lykos ir buržuazija pradeda 
.šėlti, kad tik daugiau biznio pa-

Jie 
ien- 

fi-

sios buržuazijos įtakok 
šiuo savo pasakymu mūsų 
raščius stato priklauso 
nansiniai nuo buržuažijos.

Tuo keliu mes negalime 
Mes turime apvalyti savo spau
dą nuo tokių garsinimų, kurie 
išmuša mus iš revoliucines li
nijos ir kompromituoja mūsų 
principus.

Centro Biuras daro šią kri
tiką mūsų dienraščių adminis
tracijoms viešai su ‘ tuo tikslu, 
idant plačioji Amerikos lietu
vių darbininkija suprastų klau
simo svarbą ir padėtų nugalėti 
tą oportunistinį nukrypimą. O 
jie padės išgyvendinti šį . miir. i 
krypimą tuomi, kad -dar kiečiau t 
susiglaus ąplinkui, ‘‘Laisvę’’ ir t 
“Vilnį”, dar duosniau rems 
juos dvasiniai ir medžiaginiai. 
Todėl mes ir šaukiame visus 
klasiniai sąmoningus darbiniu-.

ninfais
' Red;) ir sakėsi 

“jųbdmkrškinių” priešas. Bet 
New Vorke jisai stengėsi su- 
lįpdinti “bendrą frontą” su 
fašistais4 prieš pažangiuosius

Pereito gruodžio mėnesių Rusijos Sovietinėj Federa- 
dešimtą dieną kolektyvizuo- ciųėj Respublikoj darbinin- 
tų biednųjų ir < vidutinių kų skaičius padidės ant 
Baltarusijos valstiečių skai-1 l,750,0QQ’ Dąrbinmkąnis ar
čius dasiekė 5O.l3 n;uqšĮ., p vL gos bus pakeltos ant 12 
soj Sov. Sąjungoj,' 60 nupŠ. i nuošimčių.

esąs didelis bet dar sukeliamas juose ūpas 
už tas šventes, visokiais ūbai
siais užnuodijamas jų protas 
ir ant ilgiku jie palaikomi prie 
bažnyčios. Aiškus dalykas, kad 
.tokių garsinimų negali dėti ko
munistų spauda. Jokiu būdu 
mes negalime dasileisti, kad pa- 
gelba panašių pagarsinimų bur
žuazija ir bažnyčia pavers
tų mūsų dienraščius savo įran
kiu.

Pasirodymas dienraščiuose 
neleistinų kalėdinių garsinimų

rie tebėra neatsikratę nuo kle
rikalų, fašistų ir socialfa^istų.

A.J.y.KP. Liet. Frakcijos
Centro Biuro#.

DERRY, N. H.— Sausio 
14 d. čionai rasta jo paties 

___ _________ __ ! ofise virve pasmaugtas C. 
negalima skaityti vien išsišoki- M. Cotton, Derry mokyklų 
mu. Jau nė pirmas sykis da- superintendentas.

J7clOlLvJk.lv
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Pirmadienis,jSąusio 18, 1932 • Puslapis Trečias

Philadeiphia; Pa
Philadelphijoj Tūkstančiai Darbininkų Da

lyvaus Lenino Minėjimo Demonstracijoj

, •——-  —J—........... ’ —  

suskaldymo kliubo. Jokia or
ganizacijos taisyklė ’ neleidžia ' 
taip elgtis, kaip elgiasi šimans 
kas. ; ' t

Jei dauguma narių susirin-i j,
kę nutarė, tai turi valdyba vy- j 10 d. Darbininkų Kambariuo-

Iš Bendro Apskričiu Valdybų Posėdžio
Waterbury, Conn.— Sausio delei banko užsidarymo.

eina streikas Kentucky mainie- 
; rių prieš bado algas ir prieš 
terorą. Mainieriai susiorgani- 

jzavo j Nacionalę Mainierių
Uniją ir griežtai kovoja prieš 
badą ir terorą. Gi valdžia ir 

i chuliganų gaujos žvėriškai 
■ puola darbininkus. Ne tik 
i taip elgiasi su darbininkų or- 
ganizatoriais, bet ir su advo- 

! katais T.D. A., įkalina juos. Į 
Įžodžiu sakant, 
į visai yra

kinti gyveniman, ; 
mas patinka valdybai ar ne. 
Bet sklokininkai elgiasi visai 
savotiškai. Ir tai jau ne nau
jiena. Kaip čia senai jie 
dė A.L.D.L.D. 6 Apskritį 
L.D.L.D. 10 kuopą; o jų 

į žienė nunešė daugiau

ar tas tari-'se laikytame bendram posėdy-1 rio 4 d., kurioje po visą šalį

skal-
PHILADELPHIA, Pa. — 

Šimtai lietuvių darbininkų ruo
šiasi dalyvauti masinėj de
monstracijoj sausio 22 dieną, 
Metropolitan Opera House, 
Broad and Poplar St., Phila., 
Pa. ši demonstracija bus vie
na iš didžiausių, kokios tik ka
da buvo šio miesto darbininkų 
istorijoj.

Ne tik lietuviai, bet visų 
tautų darbininkai ir darbinin
kės ruošiasi kuo skaitlingiau
siai dalyvauti sausio 22 d. ta
me dėmohst?anciniame Lenino 
paminėjime.

Lietuviai darbininkai jau 
laikė ■ mitingus prisiruošimui 
prie to. Kelios pašalpinės or
ganizacijos paėmė platinimui bių namus Sherwood St., surė-1 ninku klasės reikalanjs, 
tikietų ir pasižadėjo dalyvau
ti.

Nežiūrint sklokininkų ir bur 
žuazijos dedamų pastangų pa
kenkti Lenino paminėjimo de
monstracijai, darbininkai stro
piai organizuojasi į ją.

Ši demonstracija skirsis nuo 
visų kitų buvusių Čia demons
tracijų. Ir štai kodėl.

Pastaruoju laiku yra bega-

Jatu-
[__ _ __ _— __ kaip
■ $150 organizacijos pinigui O
i tai vis Šimansko kompanijos i 
1 elementai.
j Kliubo nariai turi susidomė- 
! ti kliubo pądėčia>, kąd tokię 
Išimanskai ir Bendoravįčiąi neT 
Į vedžiotų narių už nosies. , , 

įkalina juos. ; Beje, nekurie .dedasi “be- 
darbininkams Į partyviais.” šiuo m.omentu 

atimta laisvė kovoti negali būti bepartyvišku'mo.' 
I už savo teises, už palaikymą Ar su darbininkų klasę ir. už. 
gyvybės.
kitą ■ valstiją, 

į Philadelphijoj.

je dalyvavo nuo sekančių ap-. bus rengiamos bedarbių de- 
skričių Valdybos ir atstovai: monstracijos, reikalaujant be- 
A.L.D.L.D. III Apskričio, L.D. 
S.A. VIII Rajono, L.D.S. V.
Apskričio, nuo visų chorų ir 
pirmu kart nuo naujai susitvė
rusios darbininkų orkestros. 
Viso devyniolika.

Skaityta keletas laiškų. Pir
mas, kad darbininkiškos orga- 
nizacijds nieko nerengtų bir- 

iželio 26 d., mes Southbury A. 
IL.D.L.D..225 kuopai sukanka 
i penki metai nuo jos įsikūrimo,

j f tai teh dradgai žada'rengti di:

Kadangi suvažiavima ma- Itiekti P^nai būsinčiam veikimui. Tat , I visi nariai būtinai ateikite ir nau-
■ nonie laikyti didelėje sve-.ju 
tainūje, kurios, kol kas dar;

į neturim paėmę, -tai šiuo i 
Plačiai apkalbėta apie vasa- ■ kartu antrašo dar nepaduo- į

dame. 
nešimuose paduosime sve-

linis išnaudojimas darbininkų j suminėti.
po visą šalį ir visuose fabri- ( Tai tokių kovų bangų sūku- 
kuose. Visur darbininkams ! ryj bus šiemet minima Leninas 
algos yra kapojamos ir darbo ir jo darbai.
sąlygos bloginamos. Išnaudo- i darbininkus ir šaukė 
tojai jau po kelis kartus kapo-! prieš išnaudotojus, 
jo įvairiose industrijose dar-į tus.

Bet nereikia eiti į j jos reikalus, ar su buržuazija 
Teroras yra ir [prieš darbininkų reikalus.,Tre- 

Apie porą sa-įčio kelio nėra. Tąd, kliubie- 
vaičių atgal įsiveržė konstebe- j čiai, budėkite ir žiūrėkite, kad’ 
lis su gauja policijos į bedar-Įjūsų kliubas tarnautų darbi- 

.. — ZZ--2 . o nė 
mė šautuvų vamzdžius į be- I išnaudotojams ir jų agentams, 
darbių krūtines, ir liepė' išeiti Į M. ž.
į gatvę. Kuomet jie pasiprie-Į 
šino, tai policija bjauriai su- į 
mušė jauną negrą ir keletą j 
kitų darbininkų ir areštavo, j 
Kapitalistinis teismas nubaudė Į 
suimtuosius Bettle ir jo sūnų Į 
nuo metų iki trijų metų kalė-1 
įimu. O tokių įvykių yra la
bai daug; jų visų negalima nei

NORWOOD, MASS

Iš A.L.D.L.D. S Kuopos 
Susirinkimo 

Trys Nariai Jstojo į

10 d. sausio įvyko mėnesin. 
i susirinkimas, Lietuvių svetai- 

Leninas mokino j nęj. Narių dalyvavo nedaug, 
kovoti Į susirinkimas buvo svar- 

kapitalis- Dus. Svarbus tame, kad visi 
Jis sakė darbininkams: draugai, susirinkime buvę, ap- 

bininkams algas ir dar kapo-! organizuokitės ir kovokite; jūs siėmė į įvairias komisijas. Po
ne- i nieko nepralaimėsite, o laimė- j ra draugų išrinkta į vietos darja. Skubinimo sistema i 

mieruotą laipsnį pasiekė ne site pasaulį: 
tik fabrikuose, bet ir raštinė-, 
se ir krautuvėse. Kur pir- j pasaulį krato ekonominis kri- 
miau dirbo du trys darbinin-į zis, tai tuom pačiu kartu Šo
kai, dabai- turi atlikti vienas, ! vietų Respublikoj ne tik visiš- 
ir už daug mažesnį atlygini- ' kai pranyko bedarbe1) bet dar 
mą. t ■ pstokuoja poros milionų darbi-

Bedarbių armija ne mažėja, ninku. Kad taip yra, pati bur- 
bet didėja diena iš dienos. 
Hooverio gerovės laikas, kurį 
skelbė, kad jau netoli,, darbi
ninkams pradeda 
akių. Jie ajškiau 
pradeda matyti, 
šmėkla vis darosi 
baisesnė ir kaskart 
darbininkų įkaičiui; kad iš be- 'badauti, šaltį kęsti? 
darbės ir bado pasiliuosuoti [ 
kito kelio nėra,-J$aip tik orga- j organizuotis ir vesti kovą, kol 
nizuotis į revoliucines unijas ir • kapitalizmas bus galutinai nu
vesti kovą prieš išnaudotojus, {veįktas.
prieš Hooverio bado planą, ! Kad kovą vedus sėkmingiau, 
pateiktą Amerikos darbinin-! reikia turėti tvirtą Komunistų 
kams. 
ganizuojasi kovai ir kovoja.

Nesenai tik praėjo 'mainie- bininkai dalyvauti Lenino pa- 
rių streikų banga Penn. vals- minėjimo demonstracijoj, bet 
tijos pietinėj dalyj, Ohio ir ki- prisirengti stoti į Komunistų 
tose valstijose, audėjų strei- i Partiją ir rovųjiucihes unijas, 
kas Lawrence, Mass. O dabar I M. ž.

delį sukaktuvių apvaikščioji- 
mą su muzikale ir prakalbų 
programa. Nutarta juosj remti, 
įneš toji .ųkininkų kuopa veik
li ir atsižymėjus pavyzdingu 
augimu. Tad reikalas tos ap- 
ielinkės draugams suteikti dar 
daugiau drąsos veikime.

L.D.S.A. Centro Komitetas 
pranešė, kad, Conn, . valstijoj

darbiams apdraudos. Ir todėl ! 
yra raginamos visos lietuvių i 
darbininkų organizacijos, kad ' 

i imtų dalyvumą prie demons!- j 
| racijų prirengimo ir kad jose ' 
Į dalyvautų. Kur tik galima, I 
mūs organizacijų kuopos ture- ■ 
tų dalyvaut su savais obalsiais į 
tose demonstracijose, nes be- j 
darbiams žiemos laike padėtis ' 
šimtėriopai pablogėjo, dirbau- j 
tiems algas nukapojo, duoda 
padirbt vos po keletą valandų 
į savaitę,, pragyvenimo reikme
nys nęatpigintos, bankai slys- ■ 
ta nuo koto, kaip grybai nuo ; 

! šalnos, ir tokiu būdu darbiniu-!
kus turčių ; klasė stumia į ne-j 
panešamą skurdą ir vargą, j 
Tad darbininkai būtinai turi i

narų atsiveskite.
Sekretorius.

________________  (13-14)
WILKES BARRE, PA.

Aido Choras rengia Chop suey va- -- - - - - --7
vasario (February), Lee Park Hose 
House, I^ee Park, Pa. Prašome drau
gijas nieko nerengti ant tos dienos, 

1 nes Aido Choras patarnauja visoms L. S. K. B. Board Direk- draugijoms, kuomet esti kviečiamas.
Komitetas.

(13-14)

lOlllYiesniUOSe pra- karionę su šokiais ir programa 27

torii.i sekretorė
E. Bimbien.ė.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
WORCESTER, .MASS.

I’riešfašistinio Komiteto susirinki
mas bus antradienį, 19 sausio, Lie
tuvių fvetainėje, 29 Endicott St., 8 
vai. vakare. Visi draugijų atstovai 

I Susirinkit, nes turėsime išrinkti ko
mitetų. šiems metams.

Org. J. J. Bakšvs.
(.14

YOUNGSTOWN, OHIO
Lenino' mirties paminėjimas 

ketvirtadienį, 21 sausio, Ukrainų

A.L.P.M.S. UI .Apskričio metinis 
koncertas bus 5 kovo (March), po 
No. 180-2 New York Ave., Newark, 
N. J. Meldžiame draugijas ir kuo- 

I pas nieko nerengti ant tos dienos, 
I ypač chorai, priklausanti prie 3 Ap- 
I skričio vengkite bent kokių pasiža- 
Į dėjimų tai-dienai, nes tuojau būsite 
i pakviesti išpildyti program^.
i Rengėjai.

(12-14)

MM

MENININKŲ ŽURNALAS
Lapkričio Laidos

i NEW MASSES Jau Gatavas bus (
Tai specialis leidinys apie 

Sovietų Sąjungą
yra žymių 

rašytojų, kaip tai:
Joshua Kunitz, Louis Lozow» 
ick, Leon Donnen, H. Rosen, 

Burck, Gellert, Gropper, 
Bard ir kitų

Lietuviai darbininkai, užsi
sakykite platinimui ir skaity
mui tą svarbų žurnalą

Jo kaina 15c kopija
Prenumerata Metams $1.50

. į KeivjričKuenĮ, sausio, UKramu SVC- 
paąstript kovą, įtraukiant VIS | tainėje, 525 W. Raycn Avė. j’rad- 
didesnes mases kovai už' be- i 8 vaI- Bus graži nrogra- •
’ ma ir geri kalbėtojai. Lietuviai dar- I . .

bininkai dalyvaukite. Rengia Kom. 1 Daug straipsnių 
Partija.

Komitetas.

darbių • ap d raudą.
Šis posėdis pradėtas 1 :3() 

po pietų ir baigtas 6:30 vai. 
vakare.

Į galima rengti prakalbų marš- 
i rūtą d. Mažeikienei greitoje 
ateityje ir kad L.D.S.A. kuo
pos prisirengtų prie vajaus ga
vimui naujų narių ir “Darb. 
Balsui” skaitytojų. Nutarta 
pirmiausiai rengti prakalbų 
maršrutą d. R. Mizarai, nes jis 
šiuo laiku daug naujo gali pa
sakyti apie Sovietų Sąjungą, 
o darbininkai tuomi labai susi- 
interesavę.. Vėliau, jei bus pa
togus laikas, tai surengti ir 
Mažeikienei. Moterų vajaus 
reikalu bus dedamos visos ga
limos pastangos, kad jis būtų 
sėkmingas,' ir tuo darbu la
biausiai rūpipsis moterų rajo
nas. ,

Iš T.D.A. laišku pranešė, kad 
praėjusiais metais už vadęva- 

j vimą bedarbių demonstracijo- 
ijos New Britaine jaunuolis G.

Darbininkas.

PRAŠOME ĮSITĖMYTI

Lietuvių Spaudos Koope- 
ratyvės Bendrovės (“Lais
vės”) metinis dalininkų 
važiavimas įvyks 14 d. 
sario (February), 1982 
Brooklyn, N. Y. Visus
liniukus prašome dalyvaut 
suvažiavime.

PHILADELPHIA, PA.
' T.D.A. 9 kopos susirinkimas įvyks 
i pirmadienį, 18 sausio, po No. 995 
i N. 5th St., 8 vai. vakare. Visi nariai 
! ateikite ir naujų narių atsiveskite, 
j Kurie esate paėmę Lenino mirties 
I apvaikščiojimo tikietus pardavinėti, 
malonėkite atnešti pinigus į šį susi
rinkimų.

Sekretorius.
(13-14)SU- l

va-1
| .............dčl- ' mo ūetuvių kuopos susirinkimas bus

NEWARK, N. J.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni- 

pirmadienj, 18 sausio, Kubio svetai
nėj, 79 Jackson St., 8 vai. vakare. 
Bus raportai pereitų metų veikimo 
ir svarstoma aukštesnių įstaigų pa-

NEW MASSES 
63 W. 15th Street 

New York City
——i l—

bininkų organizacijų konfe
renciją, kuri yra šaukiama del 
prisirengimo prie 4 d. vasario 
kovai prieš bedarbę ir Kentu
cky streikuojančių' mainierių i jos New Britaine jaunuolis G. 
paramai. Taipgi išrinkta po- į Foster yra laikomas kalėjime 

Į ra draugų, kurie dalyvaus su
rengime paminėjimo 
proletarų didžiojo 
draugo Lenino.

1 Lenino mirties paminėjimas 
Kodėl gi Sovietų Res- j įVyks 21 d. sausio, Finų svetai- (

.publikoj net stoka darbininkų, i nėje. Lietuviai darbininkai, j reikajęi/turiip.e surinkti bent 
ruoškitės skaitlingai ,’atsilankyr 
ti. . ■

šiam susirinkime buvo skai
tytas laiškas nuo J. Valstijų 
Komunistų Partijos L. F. Cen- 

! tro Biuro, kuriame kviečia są
moningus darbininkus stoti į 
Komunistų Partiją ir kovoti 
prieš išpaudotojų klasę po Ko
munistų Partijos vadovybe.

j Laiškas priimtas ir po ap- 
! svarstymo nutarta gauti į Ko-

Kuomet visą kapitalistinį

žuazija pripažįsta.
Tad daugelis darbininkų ir 

Įstato sau klausimą: kodėl taip i 
lyra? 7 - - - • -išnykti Jš 

ir aiškiau 
kad. n bado 
didesnė irise šalyse, kur industrija stovi 
didesniam > ant augšto laipsnio, o turim

i o mes gyvename kapitalistinė

Tad nėra kito kelio, kaip tik

i Kad kovą vedus sėkmingiau, 
darbinin-Į reikia turėti tvirtą Komunistų 

Tad darbininkai ir or-I Partiją ir revoliucines unijas.
'Tad ne tik yra kviečiami dar-

Draugai Philadelphiečiai, Eikime Lenino Keliu!
PHILADELPHIA, PA.

Visi darbininkai rengiasi pami- ;
net aštuonių metų sukaktuves j neužtenka vien
nuo drg. N. Lenino mirties, j drg. Lenino, kurį mirtis išplė- 
Organizuojamės ir mes, phila-jšė iš mūsų tarpo 1924 m. sau- 
delphiečiai į Lenino masinį pa- šio 21 d. Darbininkų pareiga 
minėjimą.

Taip, mes visi darbininkai 
apgailestaujame, kad neteko
me drg. Lenino, kuris iš pat 
savo jaunų dienų neatlaidžiai 
dirbo del darbininkų ]

oĮpinE IIISIIISIII IIIQIIIQIIIOI IIISIIIQIimuhue III3II QIIIQII

mirties 
vado ir

jau apie astuoni, .mėnesiai ir 
labai ser^d,. be jokios mediką- 
lės pagelbos; tai' norima jį pa-' 
liuošuoti iš kalėjimo, kad val
dančioji klasė nenumarintų ta
me mūriniame 1 maiše, o tam
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DARBININKU
KALENDORIUS

S|00 dėk, . Draugai sumetė ąnt; 
yietos‘ $6.'10j, ir bus dedarhos j 
pastangos 'kolonijose gauti j 
kiek ' aukų. Todėl visos orga- ’ 
jiizacijos privalo sukrusti prie 
ęlarbo be jokių kitokių prane
šimų. Aukavusių vardai tilps 

i atskirai. . i
į Komunistų Partijos distrik- 
tąs atsišaukė, kacT’visos lietu
vių organizacijos kolonijose 
surengtų nors kokius parengi- 

! munistų. Partiją iš A.L.D.L.D. Į niėlius del sukėlimo distriktui 
j 9 kuopos ne mažiaus tris na- kiek finansinės paramos del 
I rius iki Lenino mirties pami-' daugelio vedamų darbininkų 
i nėjimo. Tuojaus ant vietos ' kovų. Nutarta parginti kolo- 
I Galgauskas ir Grybas į kuo- nijų kuopas, kad bendrai ar-' 
Į pos narius atsišaukė, kad sto- ba kaip galima, kad surengtų 
i tų į Komunistų Partiją ir kuo
pos nutartą kvotą išpildyta, 
nes ant vietos trys A.L.D.L.D. 

[nariai išpildė aplikacijas į J.
V. Komunistų Partiją. Todėl 
iki Lenino mirties paminėjimo 
veikiausia gausim dar tris ko
votojus į Komunistų Partiją. 

Šiuo tarpu sąmoningi dar
bininkai skaitlingiau ir arčiau 
rišasi prie Komunistų Partijos, 
kaipo ginančios darbininkų 
reikalus/ šiemet gauta dauj 

i giau dienraščiui “Ląisvei”

•5.!

—O
/VISA GALt , 
PROUTARIATUl!

, parengimus paramai partijos 
j distrikto.
j Diktokhi apkalbėjus apie 
i ateinančios vasaros 
mus, išvažiavimus,

! vietos Bridgeporte, 
Į vene, Waterbury ir 
I Visus kitus reikalus 
! skirtos komisijos.
I Sulyg pačių L.D.S. V Aps
kričio valdybos narių išrokavi- 
mo ir del geresnio parankumo 
nutarta apskričio konferenci- 

v ___ _ ___  ją perkelti iš kovo mėn. į baT
dziai kovojant uz pasihuosav!-i gkaitytojų, negu kituose va- lahdžio 17 d. •

o jungo; juose. Tame dirbo Grybas ir j /Kadangi L.D.S. Centro Ko- 
___ ________ I mitetas skelbs naujų narių ga- 

mir“! .'Nutarta rengti viešas disku- i vimo: vajų greitu laiku, tai vįr 
i sijas. Tam darbui išrinkta M-' ?os darbininkiškęs organizaci- 
Į misija. Nutarta surengti teat- jos .rhgįųam,osf dąĮyvautį jtamę 
i ras
iter, Mass., nes jie tą gražųWeri.jaunirhb iš cįprų Ir kitų1 orga- 
j kalą gerai m.oką. f' Tikjętąs ' nizacijų._ • Be to .'draugai paki- 
' bus: iš kalno perkant 35c., o ! tusiam ūpe^ [kad 'kaip L.D.S.,

' Komunistų Partijai.
Draugai darbininkai, mums 

apgailestauti

yra kuo skaitlingiausiai stoti 
į»Komunistų Partiją ir revoliu
cines darbo unijas, einant Le
nino pravestu keliu ir neatlai-

dirbo del darbininkų klasės Lš kapitalistinio
pasiliuosavimo iš kapitalistinės šiuo gi tarpu, privalome skait- Budrevičius. 
vergijos. ■ lingiausiai minėti Lenino

Bet mės visi, sąmoningi dar- ties sukaktuves, 
bininkai, suprarttame, jog nors 
Leninas ‘mirė, tačiaus jo dar- i 
bai yra nemirštanti. ,

Leninas šaukė darbininkus 
neatlaidžiai kovoti, kad bur
žuazija juos dar labiau nefca- 
vergtų, bet per kovas už kas
dieninius darbininkų reikalus 
eiti linkui 
mo mūšio 
gavimą.

Lenino 
vykdomas 
dabar, kai mes matome bai
siausią darbo minių priespau
dą ir milionų bedarbių badą, 
vedantį minias prie mirties.

Leninas paliko, apart savo i bo.
mokslo ir pavyzdžio, dar vieną »nubalsuojate ar ne, 
didelį ženklą — tai jo vado-1 manskas elgiasi, kaip jam pa 
bėję įsikūrusią Sovietų SąjunU tinka. Ar gali nariai toleruoti §i0 miesto bedarbiai atsidū-

-XT . - AJšk.u’ ,kad re bado padėtyje. Keli tūk-Nanai ne tik turi šluoti i
jį iš valdybos, bet ir iš kliubo 
tokius šimanskus ir Bendora- 
vičius. Jįj politika veda prie

galutino sprendžia- 
už visišką pasiliuo-

mokymas turi būt 
gyveniman, ypač

)

P.

Šimanskas, Kaipo Republi 
koity Kliubo Diktatorius

parėngi- 
nuskirta 

New Ha- 
Hartford, 
atliks nu-

.„j “Pirrpi žipgsniai/’ ■' Bus.^juj įtraukimui^ūo daugiau- 
1 kviečiami aktoriai iš Worces- ' sfai naujų narių, ypatingai

iai./

Tikimės suJ taip ię A.P.L.A. centrai repgiaj
• i ' 4- za z. zl.T. za v. z.. ra »-> i rr n n i i ra c. ni’in o n _

PHILADELPHIA, Pa, Sau-Į prie (durų 4,0c. ,
šio 5 dieną, Republikonų Kliu- traukti daug publikos, nes Te- tas dvi organizacijas prie su- 
bo pariai, didelėj daugumoj atrų čia senai turėjom. . » i vienijimo. Suvienijimas dvi 
darbininkai, susirinkę nutarė i A.L.D.L.D. 9 kp. užtvirtinta 
ir instruktavo valdybą būtinai tas pats komitetas: organiza- 
sušaukti vėl susirinkimą atvi- torius J. Grybas, protokolų 
rutėmis sausio 17 d., bet Ši-1 rast. J. Galgauskas, fin. rašt. 
manskas ir jo gizeliai atsisaki-• p. Mačėnas, iždinin. J. Bud- 
nėjo šaukti narių susirinkimą, revičius, 
Tas parodo, kad sklokininkas i Grybas. 
Šimanskas nori būti caru Kliu-1

Vadinasi, ar jūs, nariai,' 
, bet ši- (- 

Vera

L V VACV UV.ld VVtXKzJVAX*. , j 
A.L.D.L.D. 9 kp. užtvirtinta

protokolą

literatūros agentas J

W. D. ž

Cruz, Meksika
gą, užimančią šeštadalį pašau- tokį pasielgimą? 
lio, kur ištaškyta kapitalistų ne.
viešpatavimas, kur panaikinta
darbo žmonių vergija, vado
vaujant leninistinei bolševikų

istančiai varguolių yra tris 
dienas išbuvę be jokio mais 
to. '' ;

dideles orgahizaęijas lietuvių 
darbininkų spėkos dar labiau 
sutvirtės. ■ Todėl reikia tik pa-! 
linkėt abiejų organizacijų cen-! 
trų komitetams, kad prie susi- 

j vienijimo vedamas darbas nu
sisektų.

Sulyg L.D.S.A. irA.L.D.L.D. 
apskričių tarimo 'surengti ką 
nors žiemos laike del pačių

■ apskričių naudos, tai nutarta, 
'■ rengti vakarienę New Britai- 
, ne.

f Patarta organizacijoms siun
čiant: pinigus nesiųsti čekiais, 
nes jau A.L.D.L.D...III Apskri-

( čiui Čekis $9.90 neiškėičiamas |

a.OILMAN

DAR TURIME 1,400 K OPIJŲ IŠPLATINIMUI
Pernai Trūko Darbininkų Kalendoriaus, Jei gerai darbuosimės, Išeis 

ir šiemet. Rūpinkimės,* kad Neliktų.
KAINA 25 CENTAI, GERA NUOLAIDA PLATINTOJAMS

Visas



Puslapis Ketvirtas
..........—

i J,

Pirmadienis, Sausio 18,y 1G32

SUBMARINAI A. S. Novikov-Priboj
Vertė D. M. šolomskas

(Tąsa)
Vakarai paraudonavo, saulei besilei

džiant; jūrų bangos žvilga ir ritasi viena 
per kitą. Dausose plaukia debesėlių pul
kai. Virš galvų medžiai šnabžda savo ža
liais lapais.

—Pasakyk, Simai,—ar baisu skęsti jū
roje?

Žiūriu jai į akis, kurios pasidarė šaltos.
—Su gyvenimu skirtis visur lygiai yra 

baisu. O kodėl tu apie tai klausi?
—Prisiminiau buvusi mano vyrą... Ka

da sužinojau, kad jis žuvo karo fronte, tai 
bėgau pasiskandinti į jūrą. Bet, pamačius 
didžias bangas, nusigandau.

—Neverta nei galvoti apie tai.
• —Žinai ką, Simai,—prabilo ji jau links
mai.

—Na?
—Kada mes susipažinome, tai iš karto 

be galo bijo j ausi taVfes.
—O dabar? 5
—Dabar... Man labai gerai su jumis.
Paulina meta ant manęs malonų žvilgs- Į 

nį ir gardžiai juokiasi. Jos balsas, kaip 
elektros sriovė, veikia į mano kūną.

—Paulina! Tu švieti man, kaip septynių 
spalvų medūza šiltame krašte.

Apkabinu ja, karščiuojuos, kaip j*«*ui - • • -•
krašto žvyrius nuo saulės spindulių. Ji j 
stengiasi išsisukti nuo mano bučiavimų; ° v 't. . , .
tai naainripšinimas hol troškina nažaisH itlktal aPle Vidurnaktį ir nustebusiai klau-

sė:
—Kas čia?
—Kas gi kitas gali būti apart manęs?
—Oh, kaip nusigandau!
Užžiebė lempą, jos rankos dreba. Pasa-

Mes susipykome. Per kelias dienas nie
kur nėjau iš submarinų prieplaukos. Rei
kia ją kiek nors pamokyti. Pradėjau vai
kščioti po miesto gatves, manydamas kur 
nors su ja susitikti, bet jos vis nėra. Ma
no permainą pastebėjo Zobov ir, kaip į sa
ve, kalba:

—Et, drauge, moteriai kaip ir jūroms, 
netikėk niekados, jeigu tiktai nenori kvai
liu likti.

Aš jam papasakojau viską apie mano su 
Paulina santikius.

—O ką gi tu manai, ar tai tu nusipirkai 
sau Pauliną?

—Nepirkau, bet... : ;
—Ko gi prikibai prie jos, kaip; šiaučiaus 

smala? Palik tą moterį gyventi, kaip jai 
geriau patina.

—Na, suk ir tave devyni velniai!—py
kau aš.—Manai, kad ir visi žmonės tokie 
kaip tu, tik tas knygas skaitai ir išdžiū
va!, kaip tabako lapas.

Neramus, bet vėl einu pas Pauliną—no
risi, kad ji mane sutiktų, kaip kad seniau. 
Atėjau; kambarys tuščias. Ant komodės 
nepailstančiai taksi budilninkas. Nuo sie- 

|nos žiūri paveikslas jos buvusio vyro, o 
knin ’iūpultaiP jis Jau senai suPuvo-«- Išeinu į gat- 

V J 3Ivp. nėra ins ir čia. Nuobodu. Einu vėl įį
Jos vis nėra. Paulina parėjo namo

NESIVELINKITE PASINAUDOTI PROGA
AMERIKOS LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS

DIDELIS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS

DRAUGAI IR DRAUGĖS, paskleiskime mūsų ap
švietę. Platinkite 1 piknikuose ir išvažiavimuose, paren
gimuose ir taip tarpe darbininkų. Mes turime dar 
daug A.L.D.L.D. knygų, ir skelbiame jų išpardavimų!

SEKAMOS KNYGOS PARSIDUODA:
KAINĄ

Pirmiau Datar
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tai nesipriešinimas, bet troškimas pažaisti, 
sukelti jausmus ir mano ir jos, kad mūsų 
pajautimai pakiltų, kaip jūrų bangos.

Tamsumoje matosi elektros šviesos žyb- i 
čiojimai: tai mūsų kariniai laivai, einaAtil 
sargybos pareigas kalbasi savo tarpe. Pro-į 
žektoriai, (švyturiai) karts nuo karto per-■ koja, kad pas pusseserę buvusi, ir skund-. 
kerta nakties tamsą, jieškodami priešo tai | žiasi, kad skauda galvą. J ~ J- -- 1 
ant jūrų paviršiaus, tai ore.

Kol kas mano glėbyje 
meilės ir malonumo linkui manęs, 
aš patsai meilės nesigailiu jai. Imk, myli- 

kaip muzikos orkestrą, kartoja:
—O kaip yra trumpa ši naktis.
Rytas, jau aušta: rytai paraudonavo, 

saulutė išsirito.
.. . J ■ • ■ ■ r ‘♦ * *

Jos išvaizdą ne-Į 
kokia, apie akis mėlyni ratai. Del mano 

Paulina, pilna atsilankymo jau nesimato pas ją jokio gy- 
__ . Bet ir vumo...

■ Kada ėjau namo, nešiausi ne bengahškas 
moji, visą mano^ meilę. O jūrų bangos, ugnis, bet didelį nepasitikėjimą. Gi už j 

'dviejų dienų paaiškėjo viskas. Prie • jos^ 
!namų sutikau Muchobajevą; jis, matomai, 

» laukė Paulinos... Suspaudžiau kumščius, 
bet pro jį praėjau, tartun^Į nepastebėda
mas jo. Įėjau į kambarį ir pradėjau karš
tai:

—Paulina! Gana apgavinėti mane! Tu 
vėjo pasakomis manęs neapgausi.

Matomai, mano išžiūra buvo baisi. Pau
lina žiūrėjo nusigandusiomis akimis.

—Mielasis, nesuprantu, ką tu kalbi? į 
—Netiesa! Tu žinai, kad ant gatvėš ta-' 

Jūreiviai smagūs, kad sugrįžo į prięp-!v£s laukia Muchabajevas! a ■
lauką, o matomai, dar ir degtinės ragavę, j —gp, viešpatie, matai, jis apie ką! Argi 

‘.‘Kunica” susitiko _su vokiečių karo Jai-*mažaj Ras manęs laukia, ar mažai kas siū- 
vais, kada jie plaukė linkui mūsų kraštų, i losi? O aš iki šiol žinojau tiktai tave vie- 
Jų plaukė daug, o viduje didelis šarvuotis, ’ na;.. Pradėjo verkti.
aplinkui jį minininkai. Povandeninis lai- j *Mano piktumas kiek atlėso.- Man pasi
vys “Kunica” povaliai artinosi prie tos j darg geda ir gaila Paulinos. Taip', šiuom 
eskadros, o arti priplaukęs pasinėrė dar. kartu mes susitaikėme. Geruoju pralei- 
giliau; “Kunicos” jūreiviai girdėjo, kaip’jome vakarą. Bet kada grįžau linkui 
virš jų plaukė vokiečių laiyai. Gi kadajaivo, jau sieloje vėl neramumas. 
“Kunica” kiek augščiau pakilo ir iškišo 
žiūronus, tai apsižiūrėjo, kad ji buvo vidu
ryje vokiečių laivyno. Komandierius nus
prendė iššauti iš keturių aparatų torpe
domis. / *

—Eh, tai buvo šūvis,—pasakojo nutu-
- kęs mašinistas Tiurkinas,—visos jūros su

dejavo. O ir mus smarkiai pastūmėjo į’ 
šalį. Tai ne juokas keturias tarpedas po i 
60 pūdų išleidome, tiesa, viena užkliuvo1 
aparate ir vos mus neapvertė./.. , .

Po to “Kunicos”-jūreiviai nuėjo į laiyąvx 
“Amur” ir meldėsi, laikydami padėka?vonės . . .. ..
pamaldas. Gulti > eidamas, Zobov kalbėjo: nes valtis ir minininkus j ieškoti- Ęoso 

-Matei, kad "Kunicos” jūreiviai. mel- maehos ’ VeltuL - ' ■ ’ ’!
dėsi,, kad ir juos nuskandintų vokiečiai.
Jie kartojo: “dieve, atleisk mums nuode-Į . 
'mes, kaip ir mes atleidžiam savo nusidėję- L/ 

"Al ' l-r r. zvi Xlz-5 z* 0 *D
.. . j nuo jos į laivą, manau: 

Keliais —Arai n p laikas o-pria

Vakaras; mes ant laivo “Amur”. Povan
denine valtis “Kunica” tiktai sugrįžo 
prieplauka. Jūreiviai juos klausinėją:

*^-Na, kaip reikalai?
-—Vieną laivą pasiuntėme į dugną.
—Krūzerį ar šarvuotį?
—O velnias jį žino 1 Didelis laivas buvo.

t

“Rosomacha” dar nesugrįžo, jau visi 
rimauja, bet kai kurie raminasi.

—Sugrįš.
—Suprantama, kur gi jai dingti?

— Jūrų dugne užteks vietos visiems mūsų 
submarinams ir mums patiems,—paaiškino 

! Zobov.
—O tu ką kalbi ? ,
—Nieko. Bet jūs begaliniai bailiai, bijo

tės tiesos, kaip mažą žuvytė lydekos,—bu-

ne-

Admirolai pasiuntė dar dvi povahdeni- 
■■ ■ . ......................

* :|i . * » T į' ; » •
Mudviejų nesutikimai su Paulina didė- 

| ja. Jau neabejoju, kad ji myli Mūcho- 
.. » „ zs x • i • -i • 0 r> -v, . - Mccjv.vcį. Ir kiekvieną kartą, kada sugrįžtuliams . O tai ką gi reiškia? Reiškia; mes; v & t

- < nuskandinome vokiečių laivą su ■
Šimtais jūreivių,—tai tu, dieve, padėk da
bar jiems nuskandinti mus.

Jūreiviai pasileido juokais iš “Kunicos” 
jūreivių maldų.

♦ ■ « *
Tarp manęs ir Paulinos prasidėjo nesu

tikimai. Ji jau kelintu kartu sako:
—Tu (perdaug tankiai vaikštinėji pas 

mane. Iš manęs kaimynai juokus daro.
Bet aš jaučiu, kad už šių žodžių slepia

si kas nors kito.
—Kaip gi nevaikščioti pas tave, kau

lina, kad be tavęs negaliu gyventi?
—Tai ne mano reikalas...
—O, štai kaip!

, kaina 
Pirmiau Dabar

t.»

RELIGIJA. Mokslinis veikalas. Reika-' 
linga perskaityti kiekvienam. 3 0 0 
pusi, apdaryta. Kas stos dabar į A.L. 
D.L.D., tai gaus tų knygų veltui

ALIEJUS. Puiki apysaka. 800 puslapių 
apdaryta. Kaina 
kas stos dabar į A.L.D.L.D., tai gaus 
tų knygų veltui. '•

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

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

Pusi. 128. Apdaryta
ISTORIJA SOCIALIZMO SUVIENYTO

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

Be apdarų
KAROLIO MARKSO TEORIJOS SISTE

MĄ. Parašė L.B. Budin. Labai nau
dinga knyga, ji dėsto kapitalistinės 
tvarkos subudavojima ir 
matinį klasinį žinojimų. 
Apdaryta

SOCIALDEMOKRATIJOS
IR REVOLIUCINĖS KOVOS VOKIE
TIJOJE. Tai rinkinys raštų: R. Lun
enburg, Lenino, Radeko, K. Zetkinos 
ir kitų. Tai istorija Vokietijos socia
listų1 išdavysčių ir revoliucinių prole- 

' tariato) kovų,’,280 puslapių. Apdaryjt^ 
KUNIGO IŠPAŽINTIS. Parašė buvęs ku

nigas P. Viliunas, tai gųna įdėmi kny
gutė. Puslapių turi 90

NEPRIKLAUSOMUS LIETUVOS KALĖ
JIMUOSE. Parašė d. Z. Angarietis, 
tai aprašymas baltojo teroro Lietuvoj.

' Kaip veidrodyje parodo buožių ir iš* 
naudotojų siutimų. Puslapių turi 64

LIUD. BONOPARTO BRIUM. 18-ji ir 
FRANCIJOJE PILIEČIŲ KARAS. Pa
rašė K.1 Marksas. Tai d vi'knygos: vie
noje, labai naudingas, aiškus aprašy
mas piliečių karo, kitoje pamokos iš 
Paryžiaus Komunos. Puslapių turi 
360. Apdaryta

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

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

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

DARBININKO SVEIKATA. Parašė Dr. 
J. J. Kaskiaučius. Tai yra knyga apie 
žmogaus kūno sudėtį, jo gyvybės apsi
reiškimus, ligas ir sveikatos Užlaiky
mų. Kiiyga papuošta daugeliu pa
veikslų. ' Atspausdinta ant geros ir -

rj gražios popieros. Turi 628 puslapių.
H Apdaryta '
S įĄ.L.p.L.D. kuopoms ir nariams tik 

KU^lUjKQVOSTSTQRlJA AMERIKO- 
įj JĖ. Parašė d. A. Bimba. Skaitydami, 

/ H į Šių Mįygų ’ Jkąipt veidHdyje matysite 
H į kėkįaiš ’kryžiaus keliais ėjo ir eina 

Ainėrikos ^proletariatas. -Tai istorija 
kovų;[į Organizavitnosi- unijų ir par- 

„. tijų.^J -Knyga jau yra išversta1 į rusų 
; ( anglų kalbas., Turi i 608 puslapių.

Gražūs apdarai k
A.L;D.L.D. kuopom^ ’ir nariams už

GYVENO.
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LENINAS, JO GYVENIMAS IR DAR
BAI. Parašė M. Jaroslovškis. Šioje 
knygoje nušviečiama netiktai Lenino, 
biografija, bet suteikiama revoliucinio ’ 
judėjimo istorija ir komunistinis moks
las. Knyga būtinai reikalinga per- ’ 
skaityti ; kiekvienam darbininkui ir 
darbininkėj. Turi 432 puslapių. Ap
daryta ’ * - $

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

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

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

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

Taipgi dar galite gauti šių knygų 
bet jų jau nedaug turime J

NAUJO KARO GAISRAS. Parašė D. M.i 
Šolomskas. Brošiūra tik iš spaudos. 
Kiekvienas privalo perskaityti. Turi 
64 puslapius su paveikslais

KOMUNIZMAS IR KRIKŠČIONYBĖ 
Parašė vyskupas W. M. Brown. Kny
goje yra nemažai gerų faktų prieš re
ligijų. Turi 224 pusi. • •

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

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

BROŠIŪROS Iš LIETUVOS
“MARATAS.” Drama, gražus perstaty

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

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

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

š/VENTRAščia PASLAPTYS. Knyga 
apie religijų. Turi 196 pusi.

KAS KALTAS. Apsakymėlis. 30 pusi.
K. Markso “KAPITALAS”. 32 pusi.

. SEPTYNETAS PAKARTŲJŲ. Parašė 
L. A-ndrejev. Tai labai užimantis ap
sakymas iš 
Knyga turi 
mato.
SODŽIAUS
TUVOS BUOŽĖS.

ARELIAI.
voliucijos laikų 16 pusi. '

PROFESINĖS SĄJUNGOS. 24 pusi.
PARYŽIAUS KOMUNA. Parašė B. 

Baks. Tai geriausia istorija Pary
žiaus Komunos^ Smulkmeniškai išdės- 
ta jos gyvenimų,; karų su Versailium 
ir pralaimėjimų. Turi 66 pusi.

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

TAUTŲ LIUOSUOTOJAI. Apie impe
rialistų politikų ir tautų pavargimų. 
Brošiuraitė turi 18 ( pusi.

kruvinojo caro laikų.
56 puslapius didelio for-

DARBININKAI IR LIE- 
Turi 66 pusi.

Apsakymėlis iš karo ir re-
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»

—Argi ne laikas geriau mesti tą viską? 
Aišku, kad jiedu susijungė, kaip garas su 
dūmais. Bet kitą kartą ir vėl einu pas, ją. 
Be jos jaučiu kokį tai tuštumą. Apie mud- 
vie jų nešu tikimus sužinojo jūreiviai nuo\ 
laivų “Triglos” ir “Murenos”. Muchobaje- 
vas tatai tiksliai paskleidė, kad žinotų^jo 
pergalę. Kai kurie jūreiviai juokauja: |

—Nejaugi tu juom apsileisi?
—Ne, aš niekam nenusileidau ir nenu-’ 

sileisiu. Ir bile laiku gali gauti nuo ma
nęs ir tas, kas lenda su tokiais klausimais.!

Mūsų “Murena” jau užgydė savo žaiz
das; ir vėl visi jos organai veikia, ir ji ren
giasi į jūras.

(Bus daugiau)

R

. KAIP ŽMC 
Paraše L
Ą.L.D.L.Di kuopoms ir nariams tik po

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

jimą abeĮnos teisingos istorijos. Ji turi 
820 puslapių. Apdaryta

L 46
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DRAUGAI, kas užsisakys nemažiau kaip už $10.- 

00 iškarto ir pinigus prisiusite kartu su užsakymu, tie 
gausite 10 nuošimčių plgiaus. Už tuos pinigus, tai 
yra l'.OO vertės, galėsite pasirinkti knygų, arba vieton 
$10.00 prisiusite tiktai $9.00.

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

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

D. M. ŠOLOMSKAS
BROOKLYN, N.

V;Sai wy MUKU MM MM WMM MM MM MM MM 4m MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM įATM MM MM MM MM MM MH KM MM S/tf MM MM MM MU MM MM MM MM MM MM Mtf MM
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Youth News
Youth Conference Pledges War Against War

Meanwhile Henry FordNew York (Y.NS.)—Pre
parations were made for a says things are getting better, 
militant fight against the ap- Evidently his children are not 
proaching war at the Anti-1 starving.
War Conference held by youth —:----------------
organizations of New York on „EAT WATER FOR BREAK.
TnrMlon/ *< Or fUn IJI ci _ •         

ELIZABETH, N. J
Drg. Mizaros Prakalbos

Mainieriai Privertė .J 160 Plany del Sovietų
Paleist IDA. Advokatą Palodaus Maskvoje

Išeina Naujas Žurnalas 
Apie Sovietų Sąjungą

LIETUVIS GRABORIUS

į D. 54-ta kp. buvo surengusios i PINEVILLE, Ky.— Ke- 
sausio 7 d. paminėjimą pen- libs dienos atgal čionai ta
kių metų fašistinio teroro ^Lie- p0 suareštuotas Allen Taub, 

{Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo advokatas, ku-

MASKVA.— Ten, kur iki 
šiol stovėjo katedra, Sovie
tų valdžia pastatys “Sovie
tų Palocių,” kaipo pačios 
valdžios centrą. Tai bus di
delis ir gražus namas. Da
bar eina planų sudarymas.

NEW YORK.— Sovietų 
Sąjungos Draugai išleidžia 
žurnalą “Soviet Russia To
day”. Tai bus organas pla
čių informacijų apie Sovie
tų Sąjungą. Dar nepasi
rodžius žurnalui, jau gauta; 
2,500 prenumeratorių. Pir-! 
mas numeris “Soviet Rus- į 
šia” jau gatavas ir prade-! 
damas skleisti.

tuvoj. Kalbėjo drg. R. Miza
ra, “Tiesos” redaktorius, tik 
ką sugrįžęs iš Sovietų Sąjun
gos. :
dviejuose atvejuose.
atvėjyj plačiai 1
keturis i
darbininkų geriausius kovoto
jus, kuriuos Lietuvos preziden-

Draugas Mizara kalbėjo ris atvyko ginti suareštuo- 
Pirmam tus streiko vadus.' Mainie-

kalbėjo apie j riai pakėlė didžiausį prote- Esama visokių pasiūlymų, 
nužudytus Lietuvos prieš jų advokato sua- Geriausi architektai iš visų

January 3, at the Irving Pla-i 
za. The Conference consisted 
of youth organizations of all 
kinds, fraternal, Socialist, Y. 
M.C.A., Communist, literary 
clubs, pacifist, and student or
ganizations. It was a real 
United Front Conference, with 
133 delegates representing 86 | 
organizations with a combined \lcaiTu“
membership of approximately ‘e mot,h.^ could only *lve her 
. nAA J four children a cup of warm4,000. , . .. • u r. water in the morning before

Delegates from the \ arious j sending them to school. They 
organizations spoke, and the ( n0 breakfast. 1 plačiai isaesie, Kaip sparčiai

“And there are hundreds of 'viskas budavojama Sovietų Są- 
cases just as bad. Many of i jungoj. Sovietų Sąjungoj bol- ~
the children have lived for I ševikų valdžia stengiasi pir- BOMBA Y.— Guudhi zmo-
days on black coffee and dry j miausia 

j bread.” This disgraceful si-j industriją
tuation exists in the I 

icountry in the world.

FAST TODAY, CHILDREN.”

Chicago, Ill. — “I wish you 
could see some of the reports 

V. V. Fryer, 
the Poor 
on North

that come in, 
man-in-charge of 
Children’s Shelter
Ogden Ave., Chicago, remark
ed to a visitor. “One destitu-

general conviction was one; 
for a militant working-class 
fight against the coming war, 
and a rejection of fake pacif-i 
ist programs which the speak 
ers claimed tend to make ea 
sier victims of the ruling class; i 
when that class declares war' 
for its own interests. I

The delegates voted that McDONALD GOV’T INSURES; 
thia conferpnrp should mark! UNEMPLOYED YOUTH

STARVATION
this conference should mark i 
the beginning of a permanent , 
youth anti-war organization. 
The name of the organization 
will be the “Anti-War Youth 
League.

the
premier of England

Now that

reštavimą. Sausio 14 Taub j pasaulio kampų siunčia sa- 
. Jau gauta 

Teismo kambarys už-1160 planų. Tarpe jų dvyli-
to kruvinojo Smetonos fašistų buv0 pastatytas prieš teis-! vo^sumanymus.
gauja sušaudė gruodžio 27 d., |mą. ------ x - . - - - .

Sušaudyti šie drąu- sikimšo mainieriais, protes- !.ka atėjo iš Amerikos. Grei-
Giedrys,. Požėla, J. įuojančiais . prieš valdžios j tu laiku iš visų tų planų

1926 m. 
gai: K. 
Greifenbergeris ir Ciornis. 
Anksčiau ar vėliau Liet, darbo 
žmonės atmokės tuom patim 
kruvinajam Smetonai 
gaujai.

Antru atveju plačiai kalbėjo ‘ 
apie Sovietų Sąjungą, iš kurios , 
tik ką sugrįžo. Drg. Mizara I 
plačiai išdėstė, kaip sparčiai

prieš valdžios | tu laiku iš visų tų planų 
Teisėjas • pamatęs į bus komisijos išrinktas vie- 

. Apart šimtų kamba
rių visokioms raštinėms, ta
me palociuje bus gigantiš
ka svetainė, kurion tilps iki 
21,000 žmonių. Ten bus lai
komi Sovietų kongresai.

terorą.^ 1______________ ..
masinį protestą skundą iš-1 nas.

' zx 4- I-,. 'Pnnl'\ ta o 1 ' n A n u t r nįr j0 • metė ir Taub paliuosavo.

i Gandhi Žmona Prašo
Ilgesnės Bausmės

Belgradas.—į Universite-; 
to studentai . surengė de-1

atbudavoti sunkiąja na> kuri tapo suareštuota ir monstraciją p^ieš karaliausi 
! Aleksandro diktatūrą, kuo-1 

J važiavo gatve. Dau
gelis policistų gavo plytų 

Ji norinti sėdėti ka- nuo įtūžusių studentų. Ži- 
beraštystę. Įėjime taip ilgai, kaip sėdi j noma, policistai nesigailėjo i 

didesnių fabrikų visuij “maho .sesutės,”’ tai yra, ki- i studentų taipgi; Ta kova.

fabrikus, mainas, 
richest' geižkelius ir ūkį sukolektyvi-

i zuoti. Daug naujų mokyklų
i pristatyta ir vis daugiau sta-
| tomą. Sovietų Sąjunga sten-
i giasi panaikinti I
j Prie didesnių . fabrikų visur j ‘ŪYtano,’sesutės,” tai yra, ki- 
įsteigta darbininkams mokyk-j ^og Įn(jijos moterys. Pasi
jos. Fabrikus valdo patys'darbininkai per išrinktus savo i Joc^?’ Gandhiene yra 
komitetus. žodžiu sakant, i kovmgesne uz savo vyrą, 

Penkių Metų Pla-| kuris yra parsidavęs Angli- 
nas bus įvykintas į keturis įjos imperializmui.

Visi didmiesčiai, l __ 

pasodinta į kalėjimą ant še- I 
šių savaičių, prašo Anglijos Į met ji 
valdžios jai bausmę prail
ginti.

London
Labor”

i succeeded in robbing the un-(l viskas kyla.
The conference then endor-! employed of part of their mi-

; sed the mass youth demonstra-! serable pittance, a girl of se- metus.
tion arranged by the Young venteen has to keep body and i kaip ve, Maskva, Leningradas Į „ .. „ o
Communist League in the soul together on 6 shillings 9 i ir kiti perpildyti gyventojais, Į JapMJOS
New Star Casino on January pence a week which means | nes jaunuomenė nuo ūkės i A ¥7 •
15,, the day of Liebknecht’s I the tremendous sum of about Į traukia į miestus taip spar-; iMbrlnu© VdiSZliu 

A working class child čiai, kad nespėja namų prista-: 
1 1 1 • 1 1 • 1 . —, . . . . •*

studentų taipgi; Ta kova 
ėjo akivaizdoje paties kru
vinojo karaliaus.

| BROOKLYN LABOR LYCEUM

Norintieji ge
riausio patar

navimo ir už 
J e m i) kainą, 

nuliūdimo va
landoje šauki
tės pan:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

SOUTH BOSTON, MASS. 
Rcsidencija: 13 West 3rd Street 

Tel.: So. Boston 0304-W

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New Jer
sey valstijose

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystope—Main 1417

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

foul murder by the social-fas- $1.68.
cists of Germany. Most of the i$ valued at 2 shillings a week 
organizations at the Confer- or fifty cents.t These amounts 
ence pledged support to the; are smaller now, since the 
new organization, and affiliat- j pound has been sailing rough 
ed themselves as a body to’seas. Unemployment insuran- 
the League. [cen jn England merely means

The Delegation accepted • that the workers are insured 
with loud acclaim the three j of starvation.
resolutions presented by theI
Resolutions Committee ------

Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
Icietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
lt. _ Puikus steigus su naujau
siais įtaisymais. Keturios ho 
lių alleys.

tyti. Darbininkų visur stokuo-' TOKYO.— Japonijos val- 
ja. _ . . _ ' džia atsako Amerikai delei

, Po prakalbos sekė įvairūs j įVypįLl Mandžurijoje. Japo- 
Įdrg. kalbėtojas labai gerai at-!mJa sato,. kad ijl ne nesap- 
Įsakė, nes visi klausėjai sutiko nuoja užkirsti kelią Ameri- 
I su atsakymais. Vienas f ašis-*'kai ’ Chini joj. Priešingai, ji- 
ituojantis tautininkas, p. Bud-į nai visuomet stpjanti UŽ vi
ris, kuomet statė klausimus, i sjems t atdaras- duris Chini- 

' “Maskolija,” 
ivieton Sovietų Sąjunga. Drg.

Phila., Pa. — Judge. Harry 'Mizara padarė pastabą tam

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Avė,
Tel., Stagg 384? ■

: Bell Phone, Poplar 7546

f Resolutions Committee neari _ „ ^nrii
the close of the Conference.' ANTI-FASCIST SENTENCED «A'vipin Rn
The resolutions pledged the į 
support of the newly formed ■

joj. : 7 1 ' f
• Panašią -notą Japonija 

" Sovietų Šąjun-i Pašiurttė Anglijai. n1"-Tai tie-suppor i oi tne neu ly J^mea | ‘ •* — > — —— - I žmogui> Sako ; Sovietų Sąjun- i pasiuntė Anglijai. 1 ai tie-
LeDg7or the rebase If Tom'sentenced Orlando sįartaco i ?«' nesivadina dabar nei Rusi- sieginis UŽkvietimas Angli-!- 
Mooney, to the fight for the Ao two years imprisonment for ja’ nei, Maskolija, bet vien tik jos ir Amerikos imperiallS- 
release of the nine Scottsboro| leaping on Dino Grandi’s car ^vietų Sąjunga, de to kad tams bendrai plėšti tą pa-

’■ 1 U>!> <CL ' - i '
GRABORIUS-UNDERTAKER

. lIbalauMuojn Ir laidoj* nanslroniu* ant 
visokių kapinių/ Norintieji geresnio pa
tarnavimo ir nž tomą kainą naliOdimo 

i'valandoja ėaukitč* pa* Mane. Pa* *»*n* 
•įgalite Rauti Jotu* ant visokių kpplnių kuo 

carinuaioa* vloto*e ir už žeuaa kainą._

yra sujungta iš septynių vpro.4-n xni: 
respublikų. Tie, kurie vadinaboys who were framed up on ĮwhHc ,the Italian minister was-J1

rape charges, and lastly pro-jin Pbda. warned the January . hnnf]n
claimed the unanimuos deci-1 Grand Jury of the Red Peril. .v. askoliJa, tai tik bando 

. p .. T , ;t1a tn I išjuokti Sovietų. Sąjungą.sion of the Youth League to ! He t°lci them to do then duty prriL.,ihAP laba"
fight militantly against imper-' wben Communists were ‘ - c
ialist wars, and defend the ' brought to trial, as they were 
Soviet Union, which is the i ? menace to the government

, ■ Prakalbos pavyko labai pui- 
, kiai. žmonių susirinko virš 
' dviejų šimtų.. Aukų surinkta

Suareštavo 4 Komunistas
HAGEN, Vokietija.—Sau- 

I šio 15 d. policija padarėSoviet Union which is the i ? menace to the government. J, “ r ■ • r TZjoviei union, y men is nr | ..., tim„| del padengimo lesų . $11.70. puolimą ant Vietos Komum-
focal point of the imperialist i He admitted that at this ! Toipį; v.mzje nu-Dar-1 stu Partijos raštinės ir st;- 

bininkų, Tarptautinės Pagel-1 areštavo ’ keturis. draugūs, j 
kalbėjo klausimi Kentucky I Porcija giriasi radus 'pas' 
mainierių streiko. Jis nušvie-' Jucs Svaių dinamito.

‘ ‘ \ '‘.i padėtį;-Tai, žinoma, policijos išmis-’
nurodė, kad mainieriai, sąlygų las. 
priversti, stoja į kovą su iš- j__
naudotojais. Paprašė publi
kos, kad kiek kuris išgali, pa
aukotų del Kentucky streikuo
jančių mainierių. Aukų su
rinkta astuoni dol. su

—o—
Sausio 10 d. L.D.P. 

statė scenoj komediją 
lio Teta.” Lošė newarkieciai. ■ 
Veikalas labai juokingas. Su-! 
lošė neblogai. Publikos buvo i 
nedaug. Nenusisekimo prie- : 
žastys galėjo būt dvi. Vyriau
sia priežastis, tai bedarbė-.' 
Antra, tai parengimai aplhlki-. 
niuose miestuose, Lindene ir 
Newarke. Lindenidciai neąe-. 
rai pasielgė, kad tą patį vaka
rą rengė balių. Nęwarkiečiąi 
buvo surengę vakarienę. Tai.: 
labai blogai. Jeigu nepūtų I 
rengiama vienoj dienoj, tai aš 
tikras, kad kaip vieniems, taip 
kitiems būtų buvę geresnes pa-! 
sėkmės, nes elizabethiėčiai | 

| bdtų galėję dalyvauti lindenie- j 
: čių bei newarkiečių parengi- 
!me. Taipgi lindeniečiai bei 
i newarkieciai elizabethiečių pa- I 
rengime.

daggers. į the red propaganda is wide-
At the Conference the first! spread and was becoming mo- į

• executive committee of the re powerful every day. This , ,.5. . \ u c
Anti-War League was elected, shows very clearly that the go- 
which body immediately start- vernment officials 'are beco-į 
ed to function in i 
for intensive Anti-War work. įtbe working-class 

Similar Conferences were i waking
held in Philadelphia and other! their rights, 
cities on January 3. Many ' 
places will hold conferences! 
within the next few weeks.

Leaders of the movement i 
predict a rapid growth of the Į 
Anti-War League. They claim • 
the youth of this country are ; 
learning that the employing; 
class which refuses to give I, 
aid to the unemployed mil- ■bornb 
lions is the only ones to bene-1 
fit by v’ar, while the young ' 
as well as their elders- will i 
continue to walk the streets 1 
searching for a job, hungry i 
and cold.

_ Taipgi vėliau kalbėjo nuo Dar-j stų Partijos raštinės ir su-

preparation ming fearful and realize that/^ mainierių sunkią
is at last, 

up and fighting for

BOMB PLOTS, WORK 
PROVOCATEURS

OF

Phil a, Pa. — Comrade A. 
Davis, speaking before the 

I Youth Anti-war Conference to- 
denied that the recent 

s that exploded in the 
i Easton post office were the 
j work of Communists. The po- 
! lice had recently . arrested 
Jack Viola, a Young Commu
nist League organizer for com- 

! plicity in-the plot. Davis ex
plained that methods suchs as 

'these are used to frame re- 
CLEVELAND SCHOOL CHIL-1 volutionists R0 that Public ?Pi- 

DREN GO HUNGRY 'nion wil1 bo turnecl against 
______  I them.

Youth News Service
• 35 East 12th St., 

New York City.
Cleveland. — More than 

9,000 pupils in Cleveland ele
mentary schools are starving, I 
the latest Dept, of Education — 
survey shows. There is a big 

t rise in rickets cases (a star
vation disease); teeth decay is i 
coming in alarmingly because i 
of the poor foods the children 
are forced to eat. That Cle
veland just ar. other cities, 
reflects the misery which ca
pitalism inflicts on millions of 
c h 11 d r e n, ..is demonstrated 
when one of the art-teachers 
recently resigned. “I cannot 
teach art to hungry children,” 
she said. ; I

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia

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

DR. OTTO MEYER '
208 West 54th St.

New York City
Valandos paprastomis dienomis 

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

centais

Kliu has Į
“Karo-1

V. K. Lukas

Palengvina Skausmą
Nekentėkite reumatiškų ge^ 

limų ir skausmų. Nusipir
kite bonką linimento

PAIN-EXPELLER
a

1023 ML Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

MODERNIšKIAUSr ĮTAISYMAI KEPTUVĖJE 
38-40 Stągg Street, Brooklyn, N. Y.
* į; A. M. Balchuhįis, Savininkas Tel., Stagg 2-5938

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

Sukatos vakare 75 centai
^Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per ’

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

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

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

LIETUVIšKA-AMERIKONIšKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Tapkite šoferiu ar mechaniku. 15 
mokite šio amato seniausioj ir ge
riausioj įtaisytoj mokykloj. Vienati
nė Lietuvjška-Amerikoniška Automo- 

ir 
ri

joms ant visokių rūšių taisymo. Mo
kiname generaliai visiško perstaty
mo, carburetor ir visas sistemas 
elektros pritaįsymo prie automobi- 

pilną mechanikos kursą mokestis labai

Lietuvjška-Amerikoniška Autom 
f ’ x-5-v- A bilitj Mokykla, kuri turi garadžių 
(_ taisymui dirbtuvę praktiškoms lėk

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

Pilnas važinėjimo kursas, įimant ir smulkius pataisymus, $25.00. Spe
cialia 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 pietų.

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

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ' UŽEIGĄ ELIZABETHS

įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užedsi sušalęs, gausi 
šilumos į v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už-, 
bandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 3 blokai nuo 
Staen Island Fer
ry.

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

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J.
Tel. Trinity 8-8720

'^Mamninnnm 
0 r
I

I2fi

VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

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

Trumpu laiku Išmokiname 
viską kas link AUTOMO
BILIŲ MECHANIZMO. 
Praktika ant vietos.

Itnrdym**, «UtHionsn«, miitntj****, «UDr*Bt elektriką Ir n*m*tizM%. Ir ▼eitaTla»ą< 
ir plnnt automobilio i waokir.aw dienom!* Ir vakarai* lietuviu ir anglų ka'.boM. 
Mokytojai* yra žvn«Cs oknpertai—L. TlCHNlAVIOlOfl. B. J. VAITKUNA3 ir kiti. 
Leidimą (Licenae) ir Diplomą gvmantuojame nŽ mažą nžmoke»t|. Me* padedam 
kiekvienam prie pirkimo karo. UžalraSyma* Į mokyklą kiekvieną dieną nuo 0 ryte 
Iki 0-Ui valandai vakaro. Nedėliojo nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
i2i E. 14th STREET Near let Avenue NEW YORK CITY 

Telephone, Algonquin 4-4041«
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Kaip Karštos Bus Diskusijos Šį Vakarą?
Galima laukti karštų disku

sijų šio panedėlio vakare, sau
sio 18 d., “Laisvės” svetainėje. 
Bus diskusuojama apie tai: 
“Ar pašalpinės Organizacijos 
Yra bei Gali Būti Klasių 
vos Organizacijomis?”

Viena priežastis, kodėl 
kiama karštų diskusijų, 
kad jokios kitos lietuvių dar
bininkų organizacijos

nistiniai opozicionieriai, arba 
sklokininkai yra priešingi 
Įtraukimui pašalpinių organi
zacijų į darbininkišką politi
ką ir klasių kovą. Pažiūrėsi
me, kiek sklokininkai galės at
laikyti savo poziciją diskusi
jose su revoliuciniais darbinin
kais tuo klausimu.

Visiems bus diskusijose duo- 
bininkų organizacijos neturi dama lygus balsas; todėl ma- 
tie.k narių, kiek pašaipiniai Su noma, kad diskusijos išsivys- 
sivienijimai, kliubai, draugijos j tys smarkios ir plačios.
ir kuopos. Tose organizacijo- | Įvadą Į diskusijas padarys 
se yra daug ir senoviškų na-i drg. V. Bovinas.
rių, kurie buvo papratę savo Į Visi 
“susaidėse” apsieiti be “politi- i veltui, 
tikos” ir be įmatomos klasinės | landą.
kovos. Antra, tai prieškomu-1

Ko-

Jau
tai

yra kviečiami. Įžanga
Pradžia lygiai 8 va-

New Yorko A.LD.L.D. 23 
Kuopos Nariams

■ Pranešimas Bedarbiams L.D
■ S. 1 Kuopos Nariams

(Jan.)

, bių demonstracijos prieš, ba- 
da ir skurdą. Nutarta vasario 
3 d. surengti lokalinę demons- 
raciją prię Boro Hali, Brook

lyne. Taipgi surengti eilę ma
sinių mitingų gatvėse, kad iš
aiškinti darbininkams demons- 

Itracijų. svarbą. Darbininkų 
Lietuvių darbininkų organi- I organizacijos privalo išleisti 

zacijos turėtų vykti į tą de- lapelius apie reikšmę bedar- 
monstraciją su savo vėliavo- bių demonstracijų vasario 4 
mis ir obalsiniais dideliais pla- dieną, 
katais.

Tai bus ne vien Lenino mir- , 
ties apvaikščiojimas, bet ir de- j 
monstracija už Sovietų šalies 
apgynimą nuo i A .......
taipgi masinis darbininkų žy- j 
gis už paliuosavimą politinių ; 
kalinių, už streikierių rėmimą

į Lenino Mirties Didįjį Paminėjimą t>
NEW YORK. — Paminėji

me 8-nių metų sukaktuvių nuo 
Lenino mirties dalyvaus ir de
legatai nuo narsiai streikuo
jančių Kentucky valstijos mai- 
nierių. Kaip visi sąmoningi 
darbininkai, taip ir Kentucky 
angliakasiai supranta, jog lai
mėti kovą tegalima tiktai va
dovybėje Komunistų Partijos, 
einančios Lenino linija. De- 
sėtkai federacinių ir kitų uni
jų taipo pat išrinko delegaci
jas į tą demonstracinį Lenino 
paminėjimą, kuris įvyks atei
nantį ketvirtadienį vakare, 21. I'ir už bedarbių apdraudą.

d. sausio, Bronx Coliseume, 
177th St., New Yorke.

SMULKMENOS
NEW YORK.—W. J. Smith, 

I sūnus buvusio valstijos guber
natoriaus, automobiliu užmušė 
bedarbį, benamį Harry Walla
ce. Ir policijos protokolan įra
šyta, kad tai “neišvengiama” 
žmogžudystė. Reiškia, ponai- 

{tis išliks be jokios bausmės.
I šiuomi pranešame, kad L.D. | BROOKLYN° — Policma- 
■ S. 1 kuopos bedarbiam duok-. nas w G. Barnes peršovė Bea- 
I ?.a.Sj°12S„.k“'! Wee Collinsienę, 22 metų

i amžiaus, moterį automobilio 
i šoferio. Policmanas tapo su- 
į1 spenduotas; jis aiškinasi, būk 
! revolveris netyčia išsišovęs, 
berodant jį tai gražiai moterė
lei. Kada policmanai krimi- 
nališkai ką nušauna arba per
šauna, tai paprastas jų pasitei- 

■ sinimas, kad revolveris “nety- 
Į čia” išsišovęs...

Trečiadienį, sausio 
20 d., 7:30 vai. vakare, bus 
A.L.D.L.D. 23-čios kuopos su
sirinkimas pas drg. P. Oleką, I mitetas, išrinktas kuopos susi- 
apt. 4 E, 1517 Charlotte St., rinkime 7 d. sausio šių metų, 
Bronx. Visi nariai, dalyvau-ljau turėjo savo posėdį ir yra 
kite, nes turime svarbių rei- į prisirengęs bedarbiam pagel- 
kalų aptarti. j beti.

Iš Down-Town važiuojant, Bedarbiai, pageidaujanti pa 
reikia važiuoti šiaip: 7th Avė. ' skolos iš bedarbių fondo apsi- 
“subway” su užrašu Bronx j mokėjimui duoklių Į L.D.S., 
Park; Lexington Ave. “sub-i kreipkitės šiuo antrašu J. Va- 
way” su užrašu E. 180th arba Į siliauskas, 182 Ainslie St., į 
White Plains Rd., ir išlipti ant Brooklyn, N. Y.
Freemont St. i Norime pastebėti, jog pa- j M .. «i •

Valdyba. skolos bus duodama tik tiek, i nlCuUlStlĮ utįCIK&l 
 ! kad palaikyti narius nesusi- 

n 1 IT i • v» , spendavusiais. Išanksto užsi-□varbll newvorkieciam ' mokėjimams paskolos neduo- 
•sime.

L.D’S. 1 Kp. B. P. Komis.
J. Vasiliauskas, ’
J. Mickunas, 
V. Kancevičius.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium '9

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKR1NSIT
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

Nutarta per pačių organiza
cijų atstovus atsikreipti į or- 

Į ganizacijas, kurios prisidėjo 
! prie bedarbių kovos, kad jos 

. i kiek galint . paaukotų bedar- 
imperialistų, j tarybos vedamom kovom.

i Panašios konferencijos bus 
įšaukiamos ir ateityj. Aišku, 
kad tik pagelba tokiu konfe
rencijų darbininkai gali ge
riau sujungti savo spėkas ko
vai įiž bedarbiu reikalus.

■ ' ’■ i J. S.
(pimą, o tikrenybėje nešelpia. 
! Kuriems suteikia šiokią tokią 
paramą, tai ima daug laiko.; 
Jis žymėjo tokį atsitikimą: 

Į Badaujantis bedarbis Brookly
ne atsikreipi prie valdžios šel
pimo įstaigos paramos. Kol 
ten politikieriai visus “forma
liškumus” atliko, praėjo apie 
dvi.savaitės laiko. Na, ir kuo
met jau nusprendė suteikti ne
va pašalpą ir pasiuntė savo ty
rinėtoją pas tą baduolį, tai 
tasai “tyrinėtojas” jau rado 
šermenis — darbininkas nu-

I mirė iš bado.
Konferencijoj a p k a 1 bėta, 

kad kiekvienoj darbininkų or
ganizacijoj turėtų būti išrinkti 
taip vadinami bedarbių ko
mitetai. Kiekviena organiza
cija turėtų suregistruoti savo 
bedarbius, raginti juos stoti 
i bedarbių tarybas, ir abelnai 
tampriau susirišti su bedarbių 
tarybų veikimu.

Aišku, kad šiuo tarpu svar
biausia bedarbių kova, tai ko
va už bedarbių apdraudą. Bet 
reikalinga vesti lokalines ko- 

'vas. Pavyzdžiui, dabar mies- 
lto politikieriai uždarė 79 val- 
| diškas bedarbių šelpimo įstai
gas. Nors ir pirmiaus iš tų 
įstaigų menka pašalpa buvo 
teikiama badaujančioms be
darbių šeimynoms, bet dabar 
jau nei tos neduoda. Už tai 
reikalinga kovoti, kad tos įs
taigos vėl 'būtų atidarytos*- ir 
kad jos teikttį tinkamesnį pa
šalpą. ' '

A p k a 1 b eta prisirengimas 
prie bedarbių demonstracijos ’ 
vasario 4 d. Tą dieną visoj :

Į šalyj bus milžiniškos bedar-

LAIKRODŽIŲ, AUKSŲ I
IR DEIMANTŲ |

KRAUTUVĖ j
Dovanom ar patys sau norėda- , 

, mi pirkti laikrodžius, 
’ ar bi ką iš auksinių 
į nokite, kad 
| sipirksite. 
1 

I įvairūs 
j RODŽIAI 
Į JAUSTOS 
| UŽ PRIEINAMA W i
I KAINĄ į
? lI . . — 8» Taipgi taisau visokius laikrod- I 
| žius ir kitus papuošalų daiktus. | 
| Taigi kreipkitės pas mane, o aš i 
»stengsiuosi pilnai patenkinti. 
Į Williamsburgiečiams, I 
| pertoli pas mane atvežti pataisy- 
I mui laikrodžius ar kitus auksinius 
į daiktus, palikite “Laisvės” < 
| Iš ten aš pasiimsiu i 
‘ atvešiu i “Laisvę.” 'Jūs užsimo

kėsite “Laisvėje.”
VIKTORAS JANUŠKA 

127-17 Liberty Avė 
Tarpe 127 ir 128 gatvių 

Richmond Hill, N. Y.
|U—— liti—— MU —IIU—— DM

tu nureua- t 
daimantus į 
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PUBLIC
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2-5043
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■” ofise. | 
ir pataisęs « 

Jūs užsimo- į

MATHEW P. BALLAS 
(BIELAUSKAS) 
G R A BŪRIUS

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

MŪSŲ IŠTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' PARVEŽAM IŠ Visų SALIU, IR IŠ ČIA 
PASIUNČIAM L KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMAJAI PAGALBAI AMBULANS1N( AUTOMOBILIU, 

p KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI L LIGONINĘ IR 
’ PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 

PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VlETAs SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI. '

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS L MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINĖ ATDARA DIEN\ IR NAKTL MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Metalo Darbininkų Industri
nė Lyga dabar vadovauja 
dviem streikam. Pereitą ket
virtadienį išvedė į streiką 80 

’ darbininkų Artistic vielų dirb
tuvės, 3444 Hubert St., New 
Yorke. Streikuojama prieš tai, 
kad darbdaviai pavarė du dar
bininkus; o jiedu buvo pava
ryti, dėlto, kad organizaw sa
vo draugus priešintis uždarbių 
kapojimui. Minima kairiųjų 

' Metalistų Lyga išvedė streikai! 
;ir 45 darbininkus Kay Manu- 
Įfacturing Kompanijos Brook-

Bedarbių Taryba suruošė ! lyne. Prie streikierių dedasi 
! labai energingą demonstraciją ! kiti darbininkai, kurie iš prad- j 
2 :30 vai. penktadienį prie Ci- > žios dirbo, 
ty Hali. Demonstranti; eilė
se maršavo bent 2,000 bedar
bių ir dirbančiųjų, 
žiau kaip 
darbininkų 
trantams. 
kiekvienas 
darbininkus, 
vėse ir ant šaligatvių, raginda
mi juos kovot už bedarbių

Sekmadienį, sausio (Janua
ry) 24 d., bus A.L.D.L.D. 23- 
čios kuopos puikus parengimas 
Hungarian Workers’ Home 
svetainėje’ 350 East 81st St. 
(prie 1st Ave.), New York 
City. Bus koncertas, prakal
bos ir jbalius.

Programa bus labai įvairi.
* v f*, A T T 1 * v choras I šelpimo Biurų
iš Brooklyno, A. Velička ir L.] 
Kavaliauskaitė. Taipgi bus į 
pagarsėjęs Merginų Sekstetas. < 
Taip, tai puiki programa.

Bus ir svarbios prakalbos, 
kur kalbės vienas gabus kal
bėtojas. Visi New Yorko lie
tuviai darbininkai būtinai tu
rėtų atvažiuoti pasiklausyti jo 
prakalbos. Juk .šiandien kiek
vienam darbininkui gręsia kri- 
zis - bedarbė. Kiekvienas dar
bininkas norėtų labai žinoti, 
kaip galima būtų pasiliuosuoti 
iš to pasiutusio vargo ir bedar
bės. O rankas sudėjęs ir sė
dėdamas namie, jokiu būdu 
nieko nesužinosi, ką reikia da
ryti, idant savo gyvenimą pa
gerinti ir bedarbę prašalinti 
ant. visados. Kalbėtojas tą 
klalisimą aiškiai išdėstys.

Pirmiaus»mūsų parengimai 
būdavo Uptown rengiami, tai 
labai daug “downtowniečių” 
skųsdavosi, kad jiems pertoli 
atvažiuoti į mūsų pramogas. 
Bet dabar negalės skųstis tuo- 
mi nei vieni, nes šio parengimo 
vieta tokia, kad ir downtown- 
iečiąms ir uptownieciams yra . 
labai paranku atvažiuoti. East Į valdybai- 2130 valandą. 
81st St. yra beveik viduryje | majoras Walkeris su kitais 
miesto, ir visi keliai labai ge- i valdybos ponais tyčia pasisku- 
rai prieina><' Iš Up-town ims : bino apleisti City Hali 2:15 
apie 25 minutes atvažiuoti, o 
i^ Down-town — apie 20.

Iš Up-Town. važiuojant, rei
kia imti Lexington Ave. “sub- 
wajr” ir važiuoti iki 86th St. 
“expressu” važiuojant; o “lo
kalu” važiuojant—iki 77th St. 
Taipgi gerai atvažiuoti iš abie
ju miesto galų 2nd Avė. ir 3rd 
Avė. “eleveiteriais.” 2nd Avė. 
“L.” stotis ant 80th St.; 3rd 
Ave. — 84th St. West Side 
“subway” važiuojant, reikia 
davažiuoti iki Times Square, 
pasiimti “shuttle” ir davažiuo
ti iki Grand Central ir Lexing
ton Ave. “subway.’’ Iš Brook- 
lyno ir Down-Town taipgi rei
kia važiuoti Lex. Ave. “sub.” vienijimo Amerikoje 1-ma kp. Į ringų įstaigų pašalpą, 
iki 86th St. arba 77th St.

Beje, turėsime gerų valgių 
ir “minkštų” gėrimų. Muzi
ka bus smagi šokiams.

Pradžia 5 :30 vai. vakare. 
Atvažiuokite laiku, nes pro
grama prasidės anksti.

A. Gilman.

Tūkstančiai Bedarbių Pro
testavo prieš Uždarymą

MIRTYS - LAIDOTUVĖS
Juozas Šienkevičius, 34 me

tų, 3547 28th St. Astoria, L. 
L, mirė sausio 14 d. Bus pa
laidotas sausio 18 d. National 
kapinėse.

Jerome Bertulis, 2 mėnesių, 
162 Metropolitan Avė., mirė 
sausio 14 dieną. Palaidotas 

šelpimą iš miesto ii* kapitalis-1 sausio 15 d. šv. Trejybės kapi- 
tų iždų. Todėl šimtai raitos j nėse.
ir pėsčios policijos blaškė 'ir Į Laidotuvių apeigomis rūpi- 
skirstė minias, kad negirdėtų i naši graborius J. Garšva.
bedarbių reikalavimų. I ------------------

Ne ma-; 
suspitusių J 

demons- i
10,000
pritarė

Maršuotojai beveik 
šaukė ir kalbėjo į 

sustojusius gat-

Demonstracija buvo specia- Konferencija Bedarbių i ram lz a rt icrmlreti u
miestinių į Reikalais Brooklyne

liai tam, kad išreikšti protes- ,
tą prieš uždarymą miestinių i Reikalais Brooklyne 
pašalpų biurų. Buvo nešami . . _. .
dideli plakatai su užrašais: i ra> Darbininkų Kliubo kamba- 
“šalin visus blofus ! Mes rei-l[riu0Se, 795 Flushing Ave., 
kalaujame tuojautinės pašai-; Brooklyne, atsibuvo konferen- 
pos bedarbiams!” _ Icija bedarbių reikalais. Buvo

Pereitą ketvirtadienio vaka-

pos bedarbiams!”

PAJIEŠKOJIMAI į
PAJIEŠKAU savo pačios Marijonos į 

Paulauskienės, kuri suvirš 2 mene- ! 
šiai paliko mane su 5 mažais vai- I 
kais. Manoma, kad ji išvažiavo su > 
italu. Abu vienodo didumo virš 5 i 
pėdų, jinai smulkaus veido, tamsiai j 
geltonais plaukais, mėlynomis akim, i 
Jei kas žinote kur ji randasi, malo- į 
nėkit pranešti, duosiu $10 atlygini-

ANTANAS PAULAUSKAS,
Box 550, Sag Harbor, L. I.> N. Y.

(13-18)

mo.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA farma, 45 akrai 

mes, 6 kambarių namas, yra 3 ...
kliai, 3 karves, kiaulių; vištų, ančių, 
mašineriia, budinkai ir trokas. Kai
na $6,700. ______ ___ ~
R.F.D.

že- 
ar-

I ■ 1
• >lil — hm —uii —— tm — nu — im —. mj —. n «£«

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M.

’ 215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedeliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas įčirškinimais

MEDICINOS DAKTARAS

B. BAGDASAROV
200 Second Ave.

Tarpe 12 ii- 13 gatvių
GYDAU: KRAUJO IR LYTINIŲ 

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

Telcf. ALGANQUIN 4-8294
MED1CIN. 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, gerkles, 
nosies ir žinovas akių.

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

Sekmadieniais, nuo 
12 iki 3 valandai po pietų 

Tel.: Tompkins Square 6-7697

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTET1KA
VALANDOS:

Nuo 9 vai. ryče iki 8 vai. vakare.
Penktadieniais ir Šventadieniais 

tik susitarus.

JONAS STOKES
Fotografas • ■ •

šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Telephone, Stagg 2-4409

RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)Malonūs Rūkyti!

Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Naujokų Ggarų

Telephone, Greenpoint 9-2320

J. GARŠVA
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.‘

P. ATKUCUNAS,
2 Jamesburg, N. J.

(12-14)

PARSIDUODA užeiga — Cafe, ge
roj vietoj, geras biznis, apgyventa 

vokiečiais. Pardavimo priežastį su- 
Kreipkitės po 

iz ' ' i No. 552 Forest Ave., Ridgewood, Kon- | Brooks N. Y.
(12-17)

PARSIDUODA valgyklos vieta. Grei
tam pirkikui parduosiu labai pi

giai. Gera proga, pąsinaųęlokit. 
Kreipkitės po Nb. 157 Roebling St., 
'Brooklyn, N. Y. ' ? L ' ! | r ! '

f . ; (U-l?)

Demonstrantai pasiuntė 15 |viso 50 delegatų nuo 29 darbi- 
bedarbių, kaip savo delegatus,) nįnkų organizacijų. Nuo lie-i ......... ....
perstatyt reikalavimus miesto j mvių darbininkų organizacijų j žinosite^ ant vietos^ 

buvo devyni delegatai. ~~ 
ferenciją sušaukė vietinė be
darbių tarybą, kuri veda kovą 
už bedabių reikalus, už tuo- 
jautinę pašalpą, prieš mėtymą 
bedarbių iš stubų; už randų 

i nupiginimą, už suteikimą be- 
i darbiams veltui ga?o {ir elek- 
j tros, ir abelnai už pagerinimą 
i bedarbių padėties — .už be- 
! darbių apdraudą kapitalistų 
i ir valdžios kaštu.
j Bedarbių tarybos Organiza- 
I torius drg. Lapidus plačiai ra- 
i portavo, ką iki šiol bedarbių 
i taryba jau iškovojo tiems be- 
j darbiams, kurie prisidėjo prie 
| bedarbių tarybos arba kurie

vai., taip kad jiems nereikėtų 
girdėti ir matyt bedarbių rei-i 
kalavimų. ’ ’

Policija labai sumušė ir 
areštavo vieną darbininką. »

Ta demonstracija buvo vie
na iš daugelio, kurios ruošia
mos delei mobilizavimo bedar
bių ir dirbančiųjų į vieną ga
lingą, milžĄnišką demonstra
ciją, kuri įvyks vasario 4 d., 
Union Square, New Yorke.

Dalyvis.

I n C A 1 v ii i -r i atsikreipė prašydami pagel-L.D.SJL 1 Kuopos Vakarėlis i bos. Jis pažymėjo eilę atsi- 
-------------- • Įtikimų, kur bedarbių taryba 

Lietuvių Darbininkių- Susi-1 iškovojo iš valdžios ir labda- 
? neda- 

rengia smagų vakarėlį. Jis bus ! leido namų savininkams išmes- 
31 saus., sekm. 7 :3Į) vai. vak., ;ti bedarbių šeimynų iš štubų ir 
“Laisvės” svetainėje. Vakarė- t.t. • 1
lis bus puikus: gera muzika, | New Yorko bedarbių tary- 
skanių valgių ir daug įvairu- j bos atstovas Collins Winter 
mo. Todėl išanksto užkviečia-; žingeidų raportą išdavė apie t 
me visas ir visus. Į' 

Komisija

REIKALAVIMAI
GARAGE

Reikalingąš. partneris, kuris galė
tų vesti biznį ir būti pilnu bosu? nes j 
aš esu Real Estate ir Insurance! 
biznvj, tai neturiu laiko prižiūrėti. ( 
Partneriu gali likti turėdamas1 nub- I 
savybę ir dalį cash arba visus cash. 
Joseph Vastunas, 227 Leonard St., 
Brooklyn, N. Y. Telephone Stagg 
2-7235.

(9-14)

Petras Naujokas
Savininkas

m

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) ■

BROOKLYN, N. Y.’ ’ l

'tai, kaip New Yorko valdžią 
įtik blofiha apie bedarbių'šel-

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau ūmias Ir chroniškas vyru ir 

moterų ilgas kraujo ir odos. 
Padarau ittyrimų kraujo ir ilapumo.

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo t 

Ryte nuo 10 iki l,t Po pistų nuo S 
iki 9 yal., Vakarti 

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

JONO ARBA 
PETRO

Kainos po
10c ir 15c

Tai
LIETUVIŲ 

rSDIRBYSTRS
CIGARAI

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

Dirbtuve
361 Broadway,

Brooklyn, N. Y.

r / i, i

)

an™man

SKAITYKIT, PLATINKIT
“LAISVŲ.” ’i
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DEKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

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

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

Telefonas, Midwood 8-6261

y




