
No. 36

SMETONOS VALDŽIA RENGIAS NUŽU

NINKU ORGANIZAC, PROTESTUOKITLiet. Kooperatyvės Spaudos B -vės Direktorių Pareiškimas

bininkai suareštuoti.

ĮVAIRIOS ŽINUTĖS

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

Workers’ Daily)
Išeina Kasdien, Apart 

Sekmadienių

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XXII, Dienraščio XIVTelephone, Stagg 2-38^8 Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Vasario (Feb.) 12, 1932

KRISLAI
žemaite.
“Priekalas.”
Dalyvaukite Suvažiavime.7
Lai Bus Demonstracija 

už “Laisvę” ir Kom. 
Partiją.

Rašo Komunistas

Socialfašistų ir liaudininkų 
spauda karštai prie savo kru
tinės glaudžia rašytoją žemai
tę. Mat, sukako dešimts metų 
nuo jos mirties, tai bandoma ją 
susocialfašizuoti.

Kauno Darbininkai
Demonstravo

ŠALIN PROVOKACIJAS PRIEŠ “LAISVĘ!” 
ŠALIN PRUSHK1N1US PROVOKATORIUS!

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r alaimesite, Tik, 
Retežius, o IŠlaimčsite 

Pasaulį!

Smetonos Valdžia _ _ _
Tęsia Areštus DYT DRAUą KASPERAITĮ; DARBI

Paskutiniam numeryje “Prie
kalo” drg. žalioms diskusuoja 
žemaitės rolę klasių kovoje. Sa
vo laiku drg. Angarietis api-i 
budino ją kaipo “buožių rašy-| 
toją.” Žalionis nepilnai sutin
ka su tuo apibūdinimu. Jis ją1! 
vadina reiškėją Lietuvos “vi
dutinių valstiečių idealų,” arba 
“smulkiosios buržuazijos idea-i 
lų,” tai yra, Ji dėjo pastangas) 
“sustiprinti smulkaus savinin-r 
ko padėtį, o ne kartu su pro
letariatu griauti visą kapitalis-/ 
tinę tvarką.” Diskusijos svarn 
bios ir įdomios. Faktas yra, 
kad Lietuvos prasčiokai skai-į 
to žemaitės raštus. Butų labai/! 
gerai, kad “Priekalas” plačiai/- 
tą klausimą nušviestų ir galu-i 
tinai padėtų, mūsų akimis žiū-’ 
rint, žemaitę į jai atatinkamą 
istorinę vietą klasių kovoje Lie
tuvoje.

“Eltos” pranešimu, Kau
ne “kriminalinė policija su
ėmė komunistų partijos in
struktorių Juozą Garelį.” 
Girdi, “išsklaidžius daugelį 
komunistų, jis mėgino tęsti 
jų darbą ir organizuoti 
naujus burius, bet nepasi
seko.

Kauno spauda praneša, 
kad darbininkai ir darbi
ninkės buvo surengę didelę 
demonstraciją prieš Smeto
nos Vyriausį Tribunalą, ku
ris užtvirtino mirties baus-! 
mę prieš d. Kasperaitį. Tri-j 
bunalo rūmų du langai ta- .............. ..... ..... ......... ........

kyje paskyrė specialę komisiją tyrinėjimui visų bolševi- 
di-i kiškų įstaigų: iš kur jos gauna pinigų ir kaip pasilaiko. _ _ _ I • .••!.•//* • — • «• 1 1 1 — T* • 1 ••

kad kaip nors pražudyti darbininkų laikraščius ir mūsų 
įstaigas.

Ta reakcionieriaus fašisto Fišės vadovaujama komisija yra 
į JuųgtiniiĮ Valstijų kongresą įnešus kelis bilius, kuriuose reika- 
l^fama, kad Amerikos Komunistų Partija tuojaus butų pa
skelbta nelegale organizacija, kad visos revoliucinės unijos tuo
jaus butų uždarytos, kad visi komunistij laikraščiai tuojaus bu
tų pasmaugti, kad visi ateiviai butų suregistruoti ir kad revo
liuciniai darbininkai būti] išdeportuoti. Visi tie biliai remiami 
bjauriu Fišės ir višų reakcionierių melu, kad buk visos komunis
tų įstaigos esančios finansuojamos iš Maskvos. Jau nekalbant 
apie Amerikos Ko/nunistų Partijos ir visų revoliucinių organi- 

Jzacijų kovą prieš šituos siūlomus fašistinius įstatymus ir prieš 
tuos Fišės leidžiamus bjaurius melus apie “Maskvos pinigus,” 
jau net skaitlinga grupė liberališkų rašytojų pasiuntė kongre
sui pareiškimą, kuriame reikalaujama tuos bilius atmesti, šių 
Fišės siūlomų įstatymų svarstymas kongrese prasidės ateinantį 
antradienį, vasario 16 d.

Kaip tik šitoj valandoj reakcionierių atnaujinto puolimo ant 
komunistų ir ateivių valdžiai ir Fišei pagėlbon atėjo renegatai- 
provokatoriai Pruseikos ir Butkai su savo organu. “Nauj. Ga
dynės” N6 (vasar. 11,1932) ant pirmo puslapio Pruseiką rašo: 
“Ačiū Mizarui, kad parsivežė kapitalo iš Angariečio.” <" 
nėse žiniose, ‘tos pačios laidos vėl sakoma: “Jei ne 'Mizaros ke-! 
lioytė pas Angarietį, tai “Laisvė” būt'ą buvus jau kaput.’' VP-a mmca L ,

Draugaį, ką reiškia šie pasakymai? Tai yra tvirtinimas, kad trt fcalls ,PaSdU*YJ? nuosa-|kamą kablegramą: 
buk d. Mizara nuvyko į Sovietų Sąjungą pas <

Brangūs Draugai ir Draugės Darbininkai! Dar jūs 
gerai pamenate fašistų ir socialfašistų melus, buk “Lais
vė”, “Vilnis” ir visas komunistinis judėjimas esąs palai
komas pinigais iš MASKVQS. Prieš šitą bjaurų melą 
seniau protestuodavo ir patsai Pruseiką. „

Washingtone viešpataujanti klasė su H. Fish prieša-
. po išdaužyti. Policija
, monstrantus puolė su ^ ikisku įstaigų; 1b nur jo« gauna pinigų n naip pdsiianw. 

džiausiu įsiutimu. Keli dar-{Jie ne tiktai “tyrinėjo,” bet darė bjaurias provokacijas,

Mirdama, žemaitė padarė se
kamą pareiškimą:

“Grįžau į Lietuvą... Lietu
vos neberadau!... Neradau nei 
brolybės, nei vargai sumažėjo... 
tik turtų grobstymas. . . tik ka
ro lauko teismai... tik sušau
dymai ...”

Kaip žemaitė butų nusista-! 
čiuię link kruvinųjų fašistų, jei 
būtų turėjus laimę iki šiol iš
gyventi, sunku pasakyti. Neigi 
tai svarbiausias klausimas,/ 
kalbant apie žemaitės istorine/ 
rolę, kaipo rašytoją. Jos tikrai 
sis gyvenimo darbas buvo uz-.l 
baigtas prieš 1926 metus. .J

Roma.— Sausio 30 d. čio
nai įvyko alkanų bedarbių 
riaušės. Policija darbinin
kus numalšino. Mussolinio 
spauda slepia tą įvykį.
i •
j Stuttgart, Vokietija. — 
Sausio 28 d. policija padarė 
puolimą ant Komunistų 
Partijos buveinės ir suareš- 
'tavo keletą draugų.

Shanghai.— Kuomintan- 
go militaristai nutarė uždė
ti blokadą ant visų distrik- 
tų, kuriuos valdo Chinijos 
Sovietai.

Garsus Amerikos Tea
trų Savininkas Giria

Sovietų Jodžius
NEW’YORK.— Savinin

kas didžiojo teatro “Roxy” 
ponas S. L. Rothafel, kuris 
nesenai buvo Sovietų Są
jungoje, sake prakalbą mie
sto kliube. Apie Sovietų = 
judžius jis šitaip išsireiškė:

“Sovietų Sąjunga padarė 
didelius žingsnius srityje 
išvystymo krutamu paveik
slų technikos ir šiandien pa
daro daugiau šaunių pavei
kslų, negu bile kuri kita ša
lis pasaulyje.

“Rusija šiandien vartoja

Kauno klerikalų organas 
praneša:

“Kariuomenės teismo ant
rą kartą pasmerktas mirti 
už komunistišką veikimą ir 
politinę žmogžudybę komu
nistų veikėjas Kasperaitis 
atsisako paduoti prašymą, 
kad jam mirties bausmę pa
keistų kalėjimu ligi gyvos 
galvos. Negavus prašymo, 
per tam tikrą laiką turės

munistą Kasperaitį prie 
kruvinojo Smetonos kelių. 
Jis geriau žus nuo fašistų 
kulkos, negu išsižadės savo 
idėjų ir kovos prieš kruvi
nąjį fašizmą Lietuvoje! X

Mes sveikiname draugą 
Kasperaitį! Mes šaukiame: 
Šalin kruvinojo Smetonos 
rankas nuo to kovotojo gy
vybės! Mes šaukiame vi-

būti įvykdytas teismo spren sas Amerikos lietuvių dar- 
dimas.” bininkų organizacijas ir

Vadinasi, nei kalėjimas, draugijas protestuoti prieš 
nei grūmojimas mirčia neį- •kėsinimąsi ant d. Kasperai- 
veikia palenkti kovotoją ko-ičio gyvybės.

ALDLD. IR KITOS DARBININKU OR
GANIZACIJOS REIKALAUJA PA-

LIUOSAVIMO DRG. KASPERAIČIO
Amerikos Lietuvių Darbi-i už duoną ir pasiliuosavimą.
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judžiu aparata taip suga- ninku Literatūros Draugi- Mes pasižadame visais u-
O vieti- biai, jog niekas kitas nega-Jos Centro Komitetas pa- 

: Ii su ja susilyginti. Jokia i siuntė Kaunan Smetonai se- 
Draugu ką reiškią šie pasakymai? Tai yra tvirtinimas kad 1^. nepadaro t(fkiu nepa. 

buk d. Mizara nuvyko i Sovietų Sąjungą pas d. Anganeų ir: . ... . ,v." ■> .
V^vežė'-vinųų, kurių užtenka ne tik palaikymui musų dienraš-1 Pra®tai kaiP
čio bet ir net atmokėjimui šėrų, nes ten pat Pruseiką rašo: | gimtai mai-
“Tiį, pinigų žymi dalis teks opozicianie'iio^ns. “Laisvė” baisiai 
išsigando, kad opozicija, žadėjo dalyvauti “Laisvės” bendrovės 
suvažiavime. Tai visiems žymiems opozicijos žmonėms atmoką 
šėmis.”

Darbininkai ir darbininkės! Mes, “Laisvės” bendrovės direk
toriai, pareiškiame, jog tai yra Pruseikos-Butkaus bjaurus, pro- 

Stockholm.— Čionai išėjo vokatoriškas melas. Mes pareiškia)!)e, kad “Laisvė” nėra gavus 
fašistų ir socialfašistų spauda! 1 streiką 12,000 medžio dar- nė vieno cento nei nuo Angariečio iš Maskvos, nei iš niekur ki

tur užsienyje. Tą puikiai t žino provokatoriai Pruseikos ir But- 
l^ąi, bet jie tiksliai ir sąmoningai melo keliu siundo valdžią pul
ti dienraštį “Laisvu.”

Darbininkų judėjimo priešams Šerai buvo apmokėti iš tų pi
nigų, kuriuos sudarė klasiniai sąmoningi darbininkai, pirkdami 
bendrovės Šerus. Nuo pereito “Laisvės” suvažiavimo, dagirdę, 
kad oportunistai kėsinasi nubankrutuoti “Laisvę”, muši] draugai 

I darbininkai skubinosi įstoti į bendrovę, nusipirkdami Šerus. Ryt 
i dienos “Laisvėj” tilps surašąs tų, kuriems šė^ai tapo atmokėti 
ir tų, kurie Šerus pirko bėgyje šių metų tarpe ano ir šio “Lais
vės” suvažiavimo.

Matysite, jog daugiau buvo šėrų parduota, negu atmokėta. Tas 
aiškiai parodo, iš kur “Laisvė” ėmė pinigus, atmokėdama Šerus 
Pruseikai ir jo pasekėjams. Mes pilnai pasitikime, kad ir atei
tyje revoliuciniai darbininkai skaitlingai stos į bendrovę ir paė
dęs jai apsivalyti nuo visų, kurie šiandien nuėjo talkon buržu-

Varšava.—Lodziuje strei- 
” skaitau I kuoja 30,000 darbininkų.Atydžiai “Priekale” 

d. Kapsuko straipsnius apie Daugiausia 
Lietuvos “trečiafrontininkus. ” s 
Labai nuosakiai jis juos kriti
kuoja. Iki šiol mes stokavome 
medžiagos apie “trečiafronti- j 
ninku” darbus ir ideologiją.' 
Kuomet aną diena klerikalų, | 

paskelbė trečiafrontininkus bol-; bininkų. 
ševikiškais rašytojais, kai ku
rie mūsų net vadovaujami drau
gai ta oaėmė už gryną pinigą 
ir istikrųjų manė, jog jie to- vo darytos ablavos ant ko
kiais yra. ; munistų ir 68 draugai sua-

-------  reštuota.

audėjai, 
prie streiko prisidėjo 
gatvekarių proletarai.

bet 
ir

“ALDLD varde savo pen
kių tūkstančių narių' griež- 

šuoja linkui padarymo' ju-! tai reikalauja panaikinti 
džių augščiausiu artistinio j mirties nuosprendį prieš d. lOd n Iri wi n Timytlriii T-y • . • • i • i • • •išsireiškimo įrankiu.

dais juos remti. Šalin fa
šistinė diktatūra Lietuvoje. ;
—Rezoliucijos Komisija.

Newark, N. J.— Tarptau
tinio Darbininkų Apsigyni
mo 19 kuopa savo mėnesi
niame susirinkime vasario 

Kasperaitį ir paliuosuoti jį! išnešė rezoliuciją, pa
ir visus politinius' kalinius. (smerkdama.kruvinojo Sme- 

•D. M. Šolomskas, sekre- { 
torius.”

Eerlyn.— Sausio 27 d. bu-

Newark, N. J.— Lietuvių

no Choras.

i

♦

Lietuvių Kooperatyvės Spaudos Bendrovės Direktoriai.
. ‘ Pirm. J. WEISS,

< '• Sekt. E. BIMBIENĖ.

Reneg atai Bjaurioj Provokatorių Rolėj
Z ** « Ž

Su šiuo “Naujosios Gadynės” provokatoriškų melu Pruseiką
Shanghai.— 15,000 chinų ir Bįutkus geriau pasitarnavo valdžiai ir visiems komunistinio 

kareivių mieste Soochow judėjimo priešams/ negu bile koks valdžios samdytas šnipas— 
kasa tranšėjas ir drutina provokatoriuj butų .galėjęs padaryti. Dabar, fašistas Fiše ga- 
frontą prieš japonus.

{tonos valdžią Lietuvoje ir 
i reikalaudama paliuosuoti 
j draugą Kasperaitį. Nutar- 
! ta šios rezoliucijos kopiją 

Chinijos,! .Lawrence, Mass.— ALD-į pasiųsti pačiam Smetonai 
Komunistų LD. 37 kuopa sušaukė spe-iįr taip gi paskelbti lietuvių 

spaudoje Amerikoje.— Ko-

Chinijos K. P. Šaukia j~ 
Mases prie Ginklo 

Pranešama' iš 
kad Chinijos ---- -- ------------- -r- ,

Partija įšleido manifestą į. cialį susirinkimą vasario 7 L 
darbininkus ir valstiečius, d. ir išnešė protesto -rezo- ’ mitetas. 
Mūsų chinų draugų revo- |liuciją prieš nuteisimą mir-l 
liucinė partija šaukia visus tin d. Kaspęraičio. Mes rei-|

Skaitykite ir platinkite “Prie
kalą.” Jame rasite daug to, ko 
stokuoja mūsų Amerikos lietu
vių revoliucinėj spaudoj, šeš
tas numeris jau atėjo. Užsaky
mus siųskie: D. M. šolomskas, 
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N.

Paryžius.— Francijos ka
syklų savininkai rengiasi 
nukapoti visiems mainie- 
riams algas ant 12 nuoš.

šios dienos “Laisvėje” telpa 
labai svarbus dienraščio bend
rovės direktorių pareiškimas. 
Tat dokumentas, kuris galuti
nai prikala Pruseiką prie pro
vokatoriaus stulpo.

Jau Čia pat dienraščio “Lai
svės” šėrininkų suvažiavimas. 
Ketina būti labai skaitlingas 
suvažiavimas. Revoliuciniai 
darbininkai nepaprastai susiin- 
teresavo dienraščio reikalais. 
Tai puikus apsireiškimas musų 
judėjime.

šis suvažiavimas bus labai 
svarbus. Mes raginame visus 
draugus ir drauges šėrininkus 
dalyvauti.

Tą pačią dieną, vasario 14' d., 
vakare po suvažiavimo direkto
riai rengia vakarienę. Ne tik 
šėrininkai, kurie bus suvažia
vime, bet taip pat pašaliniai 
darbininkai ir darbininkės 
kviečiami vakarienėj dalyvauti.

Lai šis suvažiavimas ir va
karienė bus didelė klasiniai są
moningų darbininkų metinė de
monstracija už dienraštį “Lais
vę” ir už jos vadą Komunistų 
Partiją!

■ London.— Anglijos pre
kyba .su Indija sumažėjo. v, m ~ i azijai ir jos valdžiai, ant vieno trečdalio. Tas pa-1 ™ 
didina krizį namie. Į

pavergtuosius ginkluotis ir 
stoti į kovą prieš kruviną
ją Kuomintango valdžią ir 
prieš pasaulio imperialistus, 
kurie su Japonija priešaky
je mėsinėja Chiniją. Komu
nistai šaukia visur kurti so
vietus ir organizuoti Rau
donosios Armijos burius.

ISPANIJA IŠSIUNTĖ AF- 
RIKON 109 KOMUNISTUS

kalaujame, -'kad d. Kaspa
raitis butų tuoj aus paliuo- Sietyno Choras pasiuntė 
suotas iš kalėjimo. Taip pat | Kaunan* Smetonai protestą 

prieš-pasmerkimą mirtin d. 
Kaspęraičio ir reikalauja jį

mes reikalaujame, kad visi
Lietuvos politiniai kaliniai
butų paliuosuoti. Mes svei- tuojaus paliuosuoti.—Siety- 
kiname Lietuvos kovotojus

I DEMONSTRACIJĄ PRIEŠ KONGRESE 
FEES ĮNEŠTUS REAKCINIUS DILIUS

MADRID.— Siunta bur- 
žujų-socialistų valdžia prieš 
Ispanijos Komimistų Parti
ją. Vasario 9 d., valdžia 
išsiuntė Afrikon katorgon 
109 komunistus. Išgabenti 
slaptomis, idant darbinin- tą bilių prieš ateivius ir 
kai nespėtų surengti pro tęs- prieš komunistinį judėjimą.

Draugai, štąi iki kokio suniekšėjimo ir bjauriausių provoka- demonstracijos. Tai bjaurūs, kiuvini val-
cijų prisirito Leonas Pruseiką ir jo gazieta “Naujoji Gadynė”! 
—prie šnipų-provokatorių rolės.

Atmuškite Provokacijas; Remkite “Laisvę”
Mūsų dienraščiai “Laisvė,” “Vilnis” ir visa komunistinė spau

da pergyvena krizį. Baisiausia bedarbė, šimtai skaitytojų ne- 
London._  Visoj Anglijoj gali užsimokėti prenumeratas. Mes esame priversti mažinti ir

užėjo didelės audros ir di-1jau nedideles musų įstaigų darbininkų algas. Mes negali- 
deli šalčiai Daug gyvybių 11X16 daugelio reikalingų rekonstrukcijos darbų, del finan- 
yra žuvę.

Tokyo.—Pirmu sykiu nuo 
pradžios konflikto tarpe 
Japonijos ir Chinijos, Japo
nijos universiteto studentai 
surengė prieškarinę demon
straciją. Aštuoni šimtai 
studentų dalyvavo demon- 
stracijoj ir šaukė: “Šalin fr^~ 
imperialistinis karas!”

lės naudotis “N. G.” pareiškimu, kaipo didžiausiu “faktu” prieš 
“Laisvę” ir prieš visą darbininkų judėjimą. Juk Pruseiką bu
vo Komunistų Partijoj, užėmė vadovaujamas vietaą lietuvių 
darbininkų organizacijose, ilgus metus dirbo “Laisvėj” už redak
torių ,tai jis i“tur but žino, ką kalba.” Taip argumentuos reak
cionieriai! -U • \

New York-Brooklyn. — 
Ateinantį antradienį, vasa
rio 16 d. Jungtinių Valsti
jų kongresas pradės svars
tyti Fišės komisijos patiek-

gos neprietelius ir nevidonas? '
Draugai, kurie iki šiolei sekėte Pruseiką, Butkų, kurie fn a no

te, kad jie dar nėra proletariato priešai, kada jie, numesdami 
vieną, kitą . prielankų žodelį Sovietų Sąjungai, yra jos draugai, 
—jūs dabar turite pamatyti jų provokatorišką kontr-revoliuci- 
nį veidą. , Jie pakartojo seną buržuazijos išmislą, buk Sovietų 
Sąjunga finansuojanti kitų kraštų komunistinį judėjimą. Jie 
prisideda prie bendro kurstymo imperialistų karo ant Sovietų 
Sąjungos.

šalin provokatorius Pruseikas, Butkus! šalin “Naujosios Ga- 
■ vojus jam visiško sustojimo. O štai renegatas Pruseiką, asmuo, J dynės” provokacijas prieš dienraštį “Laisvę”!

n šalin neprietelius revoliucinio darbininkų judėjimo ir reakcio-

sinės stokos. *
“Daily Worker” išeina tiktai keturių puslapių ir grūmoja pa-!

San Francisco. Japoni- kurjs valdžios ir visų šnipų akyse, taipgi ir visų mūsų priešui 
ja dar prisiuntė aukso ver- akyse, yra viską žinąs, pareiškė, kad “Laisvė” yra “finansuoja- nierio Fishės donosčikus! 
tės $18,000,000. Tai už amu- ma iš Maskvos,” kad ‘.‘Laisvei” “jau butų buvę kaput, jeigu ne 
niciją, kurią Japonai perka Maskvos pinigai.” Argi gali rastis bjauresnis provokatorius?
Amerikoje. |Ar gali rastis bjauresnis darbininkų spaudos; ir Sovietų Bąjun-

džios planai pasmaugti re
voliucinį judėjimą ir ištero- 
rizuoti ateivius darbininkus 
ir. jų įstaigas.

New Yorke ateinantį pir
madienį, vasario 15 d., šau
kiama masinė demonstraci
ja prieš šitą Fišės bilių. De
monstracija įvyks Webster 
Hall svetainėj, 119 East 11 
St. ir 3rd Ave. Prasidės 8 
vai. vakare.

Lietuviai darbininkai ir 
darbininkės! Kovokit prieš 
taisomus žabangus. Eikite 
į šitą masinį susirinkimą ir 
prisidėkite prie reikalavi
mo, kad Fišės bilius butų 
atmestas. Mobilizųokitės 
kovai prieš valdžios žygius 

i užsmaugti musų darbininkų 
I judėjimą!
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Tūli draugai mano, kad 
dabartinėje mūsų kovoje, 
ginant Komunistų Partiją, 
jos įstaigas, revoliucines

Reiškia, tada Pruseika sur 
prato, kad kas eina prieš-..------------- _ _______ ,
Komunistų Internacionalą, )kruvinosioš fašistinės ' vai-; į 
kas griauna . komunistinę 
darbininkų judėjimo vieny
bę, tas yra revoliucinio ju
dėjimo streiklaužis. Ir to- 
liaus'jis< aiškino, kodėl tų gų pasisavintojų.

Chicaeos Za““’ Viešas Pareiškimas 
laisvės’ Darbininkųdžios konsulais kelia puo

tas, Brooklyno — Glavecką 
ir eilę kitų elementų, orga
nizacijų draskytojų ir pini- 

/Ir tie KĮontr-revoliucionierių ir

Dejavimais’ Nori Apgauti Bedarbius
Pereitoj Amerikos Darbo Federacijos konvencijoj Ka

nadoj ponas Wm. Green ir kiti reakciniai federacijos va
dai išeikvojo daug energijos, įrodinėdami, kad Amerikos 
bedarbiams nereikia jokios pagelbos iš federalės val
džios, ir jie taip užsuko konvencijos mašinų, kad konven-!

•’ JSeniau ir Dabar
Pabaigoj 1921 ir pradžiom 

je 1922 metų.Amerikos lie
tuvių judėjime buvo frak
cijos. Eilė draugų darė ta-

organizacijas ir leninistinę | da klaidas. Bet padėtis ba
lini ją, mes perdaug aštrus vo kitokia. Tada pasireiš- 
prieš renegatą Pruseika ir ke skirtumai Amerikos Ko-' 
jo artimus pasekėjus. Mes munistų Partijos Centro 
turime būti aštrūs, mes ve- Komitete. Faktiškai parti- 
dame. kovą prieš didžiau- ja skilo. Amerikos komu- 
sius veidmainius ir musų nistai dar buvo jauni komu- 
judėjimo priešus. Juk Pru- nistiniame judėjime, 
seika ir jo pasekėjai visiš-

laikų “Laisvė” puola opozi- žmonės nori, kad mes linkui 
ciją: \

“Dabar jūs suprasite, 
draugai,, kodėl “Laisvė” ne
dali žiūrėti į B. Jt>. organą, 
Kaipo į švarų darbininkišką 
laikraštį.”.

į - - —i i joji Gadynė” No. 6, rašo:
ji/r r. - ..‘i „i “Prieš ‘Laisvės’ bendrovės
. ?s alime v?s 1 i.ova Į suvažiavimą to laikraščio -------- ... P™* ^naudotojų . klasę.|b i tai 4išsigand0) kad 

ali žiūrėti į B. B. organą, Mes turime ją vesti ir pries | darbininkl‘ te* di^ančiU) 
-  musų jėgų skaldytojus ir i v’ 
kovų trukdytojus, kokiais 
yra Pruseika, Butkus, Stra-

jų būtume draugiški!
— . .

4

kai suniekšėjo ir persirito į .be galo svarbus. Ir- kada komunistai 
vizavęv JAV nvuvv.v.j.o socialfašistų logerį; jie pa-
cija pasisakė prieš bile kokią bedarbių apdraudą valdžios I tys išėjo prieš musų judėju 
ir kapitalistų kaštu. Girdi, sarmata Amerikos darbinin- į mą, jie atsisakė klausyti 
kam§ gyventi “almužna.” .

suplanavimui, kaip “padidinti darbą,” 
darbę pranyks.

Bet federacijos vadai pamate, kad tokiu bjauriu reak- Darbininkų Judėjimo Au- 
ciniu nusistatymu linkui bedarbių jie uždavė sau didelį Į 
smūgį. Vis daugiau ir daugiau federacijos lokalų pra-į 
dėjo atvirai išeiti prieš juos ir pradėjo užgirti Darbo 
Unijų Vienybės Lygos vadovaujamą bedarbių judėjimą 
už bedarbių apdraudą. Nemažai Amerikos Darbo Fede-! 
racijos lokalų užgyrė Bedarbių Apdraudos Bilių, kurį disciplina, 
patiekė kovingųjų bedarbių delegacija Washingtone.

O. tuo pačiu sykiu bedarbė dar vis didėja. Vis dides
niam skaičiui bedarbių gręsia badas.

Amerikos Darbo Federacijos unijų
pradeda galvoti naujus planus sumulkinimui bedarbių.

Ji?sugalvoja, kad reikia pradėti dejuoti, jog bedarbi1 
padėtis bloga. Jie net prieina prie to, kad jau sako, jog 
reikalinga ir federates valdžios pašalpa bedarbiams. Va
sario 9 apie 100 reakcinių unijų vadų laiko konferenciją 
Washingtone ir parašo atsišaukimą į valdžią, kad suteik
tų pašalpą bedarbiams. Jie tą atsišaukimą nuneša vice 
prezidentui Curtis ir atstovų buto pirmininkui Garheiv 
Jie savo atsišaukime jau pripažįsta, kad bedarbių yra 
suvirš 8,300,000, kad lokalinės pašalpos teikimo įstaigos 
negalinčios jų aprūpinti pašalpa, kad bedarbių padėtis 
baisi' ir kad federalė valdžia turėtu prisidėti su pašalpa.

i > • •• .
Na, ir kapitalistiniai laikraščiai praneša, kaip simpa

tiškai linkui jų atsinešė vice prezidentas Curtis ir atsto- , 
vų buto pirmininkas Garner. Curtis štai kaip padejavo: .

“Mes visi suprantame padėties rimtumą. Aš turiu vil
tį, kad bus daromas žingsnis palengvinimui baisios pa
dėtieji kuri dabar randasi visoj šaly.”

O ponas Garner pareiškė, jog prezidento Green ir ki-irūpk kaisti “opozicija , 
tų reakcinių darbo unijų “feikenų” atsisaukimas suju-; fi;iu iau rūpi «sk!okos 
dina kiekvieno žmogaus širdį. Na, ir “sujudinta’ sir- Uhnc”
dimi Garner susuko:

“Aš ėsu tikras, kad kalbu už visus atstovų buto narius, I Taip kalbėjo Pruseika ka- Įęu o 
kuomet aš sakau, jog mes nenorime nei vieną matyti ba-;da klausimas ėjo apie Pa- py.llseika 
daujant ar šalant šioje šalyj Bet kaip geriausia prie to i pruSio ir Kurkulio sklo'ka 
prieiti, tai yra klausimas.“ . _ I prie§ Lietuvos Komunistu

Taip, jie moka padejuoti, jie sako, jog bus dafomi j partiios vadovybe ir apie 
žingsniai “pagerint“ padėtį, bet kada tas bus padaryta, > guiruį keliančius- eiemen. 
tai kitas klausimas. ' I, cni„no.n. v,.

Bet svarbiausia tie ponai nauju skymu nori apmulkin- . . , .
ti, ■ užbovinti badaujančius tedarbius. Pirma jie sakė, ^a"
jog labai mažai pašalpos tereikia bedarbiams, jog loka- ^a Paastrejusi Klasių kova

ir kapitalistų.kaštu. Girdi, sarmata Amerikos darbinin-
kam§ gyventi “almužna.” Esą, darbininkams reikia dar- beht kokio revoliucinio au- 
bo, ir, ot, federacija kooperuos su darbdaviais ir valdžia toriteto, jie patys išėjo 

ir tokiu budu be- !prįe§ įa> įęo pirmiau kitus 
mokino.

terorizavimas pasiekė ne
girdėto laipsnio. Vienas ki
to Rijosi ir tik klausia, ką 

i dabar vys laukan.”
ir .komunistų judėjimo ardytojai . ir di-į Tai jau ne pirmu kartu 

_________ i. imus ima savo globon kontr- 
Laikas ir labai laikas Pru- revoliucinis Pruseikos orga-

v ... ,, . , le' D dabar tas patsai Pru- zdas jr artimi jų rėmėjai.'
sos partijos klausimas buvo seika reikaladja? kad mes, Jie yra sužinūs darbininkui 
,o r," “ °""” "°. Ir- kada komunistai ir komunistų i,ldpiimo ardvtoiai 

galutinai tarė savo žodį Ko- simpątikai, gerai, draugiš- džiaįsi veidmainiai.
kai atsineštume į Pruseikos
leidžiamą kontr-revoliucinį seikos demagogijomis sur nas ir svietui skelbia apie 
laikraštį “Naująją Gady- klaidintiems darbininkams neesamą terorą. Mes griež- 
nę . Dabar jis kaulina pas atsipalaidoti nuo jo ir su- pareiškiame, kad tai yra 
• • • v V • . ' į. Į grįžti į revoliucinį proleta-1 bjaurus melas ir išmislas.
cijos laikraąciui sunkiai už
dirbtus centus. Dabar jis 

. savo pasekėjus
kurie ir po to [skaldyti mūsų organizaci-

minternas, tai visi komu- 
nistai vėl suglaudė savo ei
les. Ta kova buvo . visai 
skirtinga nuo dabartinės. 
Tada kovojo dvi komunisti
nės puses, kurios, galų ga
le, pasidavė , Kominternui. 
(Čia neturiu mintyje tuos i mokina/ 
elementus, 
demoralizavo musų judėji- jas, grobti jų iždus ir nori, 
mą).

i * Pruseika perškaitęs opo- , me, kaip linkui “draugų 
j zicijos laikraštį parašė!
straipsnį, kuris tilpo “Lais- Reikalinga Griežtesne 'Ko
vės” No. 59, 1922 m. Jis 
ten kalba apie J. Baltrušai-

i čio tikslus:
i “Jo tikslas griaut “Lais-

kai atsineštume į Pruseikos

riato judėjimą. Reikia nu-j 
traukti su veidmainiais, po
litiniais šarlatanais, organi
zacijų skaldytojais ir iždų 
grobikais visus ryšius, nes 
kitaip jūs, suklaidinti dar
bininkai, kovojate patys 
prieš save.

D. M, šolomskas. svarbesnius įstaigos reika- 
_______ ____ — lūs; tarėmės ir dviejų “Lai

toritetas
Nemanykite, draugai, kad 

Pruseika nežino, jog darbi
ninkų judėjime turi būti 

, jog Komunistų 
Partijos nariai privalo pri
imti partijos Centro Komi
teto ir kitų vadovaujančių 

reakciniai vacĮai įstaigų patvarkymus. Jis 
žino, jis patsai seniau pa-l 

dejuoti, jog bedarbių smerkdavo tuos, kas laužė 
tą discipliną. . T) ...1 . I Darbininkų Partiją, 1

Kada Sovietų Sąjungoje naši eiti prieš Trečią Inter- tų 
susiorganizavo Kurkulio ir! nacionalą.” > •
Paprusio- “skloka,” kada f 
tuos vadus Komunistų Par-■ 
tija išmetė, o kitus nubau- j šaįtis atvirai nerašė, prieš tai yra, iš elementų, nieko 
de^ apie tai 1 ruseika Lai- j Komunistų Internacionalą, bendro neturinčiu su komu-1 revoliucija, kurie pirmiaus 

■sves” No. 61, 1922 m., pa- bet jis puolė “Laisvę,” ------ 
rašė ėditorialą, ir jis sakė* ' ......................

“Jeigu kas pripažįsta re- nistų) Partiją. Bet tada! 
voliucinę discipliną, tai tas Pruseika labai gerai supra- 
turi pripažinti autoritetą 
Centro Komiteto... Tai to
kia yra galutina išvada ir 

j kas prieš ją—tam daugiau 
tam 
” o 

ne partijos labas.”

kad mes linkui jų atsineštu-

va
I

Taigi musų judėjime “op
ozicija” ne naujiena, tik ši, 
“opozicija” yra ne iš komu-

griaut “Vilnį”, griaut nistų, bet iš renegatų, '' iš 
’ 1 • vadi- išmestų iš partijos elemen-

į, iš sutvėrimų, kurie at- 
’ sisakė klausyti ne tiktai 

Matote, kaip tada Prūsei- Komunistų Partijos, bet ir 
i ka suprato, jog ir Baltru- i Komunistu Internacionalo, 

,, iš elementų, nieko

•” “Vii-;nistiniu judėjimu.M
nį” ir Darbininkų (Komu-Į . . .į x Svarbu, z kaip tais laikais

1 Pruseika žiūrėjo į opoziciją.

ti, užbovinti badaujančius bedarbius. Pirma jie sakė, munistų Partijoje, Bet ka- 

pareikalavo nuo Pruseikos 
energingesnio veikimo, tai

lines šelpimo įstaigos pilniausia aprūpins bedarbius ir jų 
šeimynas.

Tuo būdu jie pratęsė šiek tiek laiko, puikindami pri- jis numojo ranka ant Ko- 
vertė bedarbius badauti ir laukti “geresnių laikų.” ivzaw.u,

Kuomet tarp bedarbių bruzdėjimas didėja, kuomet va- terno disciplinos ir pradėjo 
sario 4 d. bedarbių masės parodė, jog bedarbių tyovingu- organizuoti kontr-revoliuci- 
mas didėja prieš badą, už bedarbių apdraudą, tai viso- nę “opozicija”, riors pir- 
kie darbininkų apgavikai pradėjo naują giesmę giedoti, mjau patsai tokias 
pradėjo sakyti, jog federalė valdžia turėtų suteikti šio- cįjas” smerkė. 
KiąLiokią pašalpą, kad tuo bu du sulaikyti bedarbius ir j 
dirbančius darbininkus nuo kovos už bedarbių apdraudą. į Ir tą savo ėditorialą Pru- 
/Žmoma, darbininkų apgavikai tuo budu nori pasiro- seika baigė sekamai: 
dytį’^iarbininkų užtarėjais ir patraukti darbininkus savo S 
puš^n: kad darbininkai žiūrėtų, kaip jie, kartu su kapi
talistų atstovais Washingtone, dejuoja apie bedarbių pa- 
dėtį^ir'jtevą >rpngiasi.bedarbiams pagelbėti.

žinoma, kurie darbininkai jiems patikės, tie nestos'į t 
kova. ^TĮe sapi i^siaiškiųs; kam gi kovoti, jeigu ’ir be ko- sįleisti partijos disciplinai 
vodiVald^a^Įitėfks įjMšalpą, ir-viskas/bus gerai. Amerikoj panašius elemei

il^ėt kol' khpitaįšfų ‘atstovai Washingtone reakcinių

munistų Partijos ir Komin-

•| Mes, “Laisvės” darbinin
kai ne - tiktai atliekame 
technikinius darbus, bet ir 
padedame tvarkyti šią dar
bininkišką įstaigą. Mes, rei
kalui esant, turime spaustu
vės darbininku susirinki
mus ir bendrai aptariame .

rį • •• i . • v • svės” darbininku (pres-tfllVUSiejl Lovestomeciai mano ir iš ofiso) atleidimo

Grįžta Partijon
f

Vienas po kitam, pagalios 
pamatęs kontr-revoliucinį 
pobūdį Lovestoųo renegatų 
grupės, teisingi darbininkai 
ir kovotojai už proletarinę

buvo suvedžioti revoliucinė
mis frazėmis,, kuriomis 
Lovestonas ir Kompaniją 

. v: Npnaisfint kad iic tu laiku bandė pridengti savo desi- to, kad tai yra-kova prieš’ W^ant, Kad jis tų laikų; ... -
Komunistų 7 
O dabar Pruseika tą jau 
“nesupranta,” kad jis eina 
prieš Komunistų Interna
cionalą,' kad jis tarnauja 

i reakcijai.
' Ten pat del prašymo au-

i opozicijos laikraščiui 
______ i rašėt

“Kad jis (Baltrušaitis — 
D.M.Š.) almužnos prašytų, 
aš pats jam primesčia dvy-. 
lėkį. Bet duoti dolerių, kad 
griauti Trečio Internacio
nalo d^arbą gali tik tie žmo
nės, kurie panašūs į tą bo
butę, ką nešė žagarus, kad 
sukurti laužą ir sudeginti 
Hussą. Ji mislijo savo ne
kaltybėje: tegul dega ereti
kas, bile man, bobutei, bus

fra Kova prieš > nįjį oportunizmą, pasmer-
Internaeionalą. I °P°ZIC12OS., ,ara“|S«s vadino kia rene„atus ir sua.rižta : 
useika ta jau'net streiklaužiais nepai- | g gl 1
» kad jis" eina; sant> kad jis savo kleketą • J<*‘
listų Interna-1 kuvo pilnai paleidęs dar-1 Parodžius jiems savo tei-į

ban, bet “Laisvėje” .No. 45, Isingumą, Partija atgal juos1 
1922 metais, Pruseika dar, priėmė, ir taip darys ateity.!

Sąryšy su nesenai priim- į 
. _ .VJ.. ... . /i tais atgal Nat Haines, Don!
kad ištikimųjų ^buvome per- Cutler,'Eugene Kreinin ir j 

, reikalinga j 
i daugiau domės atkreipti į i

'(reikale, kurie savo girtavi
mu sklokos kompanijoj da
rė gėdą “L.” įstaigai. “Lai- J 

Jsvės” darbininkai, kartu su 
redakcija ir administracija,

l draugiškumo pamatais ri-
; i šame visus reikalus ir mes. 

nereikalaujame nuo social- 
fašistų jokių .užtarimų.

Parašai “Laisvės” darbi
ninku : v

Peter Taras 
P. šolomskas 
Joseph G. Byron 
J. Višotskis 
V. Zablackas 
A. B. Mūras

. J. Valatka
J. Barkus 
A. Zablackiutė 
Ig’ Karpavičius 
S. Balčiūnas 
P. Baranauskas
K. Aleksynas. 
P. Pakalniškis.

*

i
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rasę:
“Mes turime pasakyti,

daug mielaširdingi su tais Fannie Levine
elementais... Mes davėme - -
jiems vietos savo spaudoje.iseLamą.jpg. Fannie Levine!
Korespondentai rašė apie. pareiškinaą. I .
jų prakalbas, darydami. -(IJau faSfflerimi^ 0|)0P
jiems lekiamą... Istikrųjų,kaip ag nutraukiau ryšius’ e ■
mes buvome perdaug zniiX, g Lvestone grupe, nes MlUlMli R III Darbll mski su jais, perdaug pas su rata kad j; lošia rol lUIJlMĮĮ II VdlUŲ 

... ati.ro pr.ešo. Komunistų j READ1NG> Pa. _ A.L.D.L.
Partijos ir revoliuciniu ma-|D- 143 kuopa, laikytame savo 
Simų organizacijų. Tą pa- . 
rodo pareiškimas, kurį ta 
grupė išleido prieš Adatos 
Amatų Darbininkų Pramo
ninę Uniją, nusistatymas, 
kurį ta grupė užėmė Kai- 
liasiuvių Vienybės Konfe-

niški su jais, perdaug pas 
mus buvo draugiškumo ir 
artimo meilės...”

Taigi, pagal paties Pru
seikos tų laikų raštą, kada 
jis dar nebuvo renegatu, 
“Opoziciją” reikia mušti ^vi
su smarkumu. Pruseika 
gailisi, kad tais laikais pra
siskverbė į mūsų spaudą 
Korespondencijos apie opo- ‘^ncįjoj* 0 ’ syarWausia7’tai ' 
zicijos vadus. * O ; dabar 3treiklaužiškas nusistaty- 
Prūseika organizavo iš an-! mas, |<urį Lovestone* grupė I 
ti-partijinių elementų savolužemė Patersono streike.

(Dabar prie to mes taipgi/' 
galime pridėti jų darbiniu-i Apskr. ponia Jatužienė.
kų klasės išdavystę įesiren-. 
giant prie New Yorko suk- • kvtojus mūsų organizacijų...;; 
niasiuvių streiko, kuriame j Mūsų organizacijos ir jų tur- ❖ 
jie jau dirba ranka rankon tas prikjaųso revoliuciniams 
su Schlesinger ir “Forwar- darbininkams ir visam judėji-' 
do” mašina_ CKK) fmui, o jūs, Pruseikos, Butkai,

■r.reaki™«į"“i*.“” ::
I su Komunistų^ Pai tija,. kui į I ^es Zgrie2tai reikalaujame,

gruod., 1931 m., 318 N. 9th. 
apsvarstė oportunistų vei

kimą, draskymą mūsų judėji-' 
mo. Tiems griovikams vado- * 
vauja senas gudrusis oporto-* 
nistas ponelis Pruseika. Jie 
ne vien drasko judėjimą, bet 

Į pradėjo plėšti mūsų organiza
cijų iždus, kaip kad padarė

Dabar Pruseika elgiasi 
kaip tik taip, kaip •toji bo
butė. Jis mislija: kas man 
galvoj, kad apgriausiu lie
tuvių komunistinį judėjimą, 
kad suvedžiosiu dar dalį 
proletarų, kad atitrauksiu 

a Tr 3U0S nuo Komunistų Parti- 
jos kovų UĄ jų pačių fęika-, ...... ...

lūs, bile tik man, Pruseikai, reklamavo per “Vilnį”, iki 
bus gerai, bile tik aš busiu pereito šėrininkų suvažiavi- 
redaktorius, ir dar jokios i W, ,o paskui suorganizavo 
’disciplinos nepaliečiamas re-^lr leidžia savą, laikraštį, per 
daktorius. > ^uri su v^su įdukimu puola

Komunistų Partijos kampa
nijas ir visą revoliucinį lie
tuvių darbininkų judėjimą, 
kuriam vadovauja. Komu-

“opozi-

“Ten, kaip matote, visai, 
pasekmingai apsidirbo su 
“sergančiais” žmonėmis ir, 
visais tais, kurie nenori nu-1

partijąir jos reikalus gynė,

nusistaty-

Amerikoj panašius elemen
tus sunkiau pasiekti bau
džiančiai rankai. Jų dėma- 
goginiai instinktai čia turi 
perdaug plačios autonomi
jos/ Apie “Maskvą” jie čia

j va~ 
iieas^pne išvedimoj kad suteikti pąšal- 

etferąlės -valdžios iždo, tūkstančiai be- 
j'gdli jrti .badu.
tik .tubpačiu Sykiu' turi pasmarkin-

dų frtalopi 
pą įfiedfcH 
dar& ų

tuo jaus,I bė jokio ^atidėliojimo,7 tėiLtų pašalpą.
'Juk ųų reakcinių <ūnijų vadų tas “verksmiškas” atsi- , 

šaukimas v į Valdžių, ir tujų senatorių ir kongresmanų 
kalbįos, 4kad fedėrajė yaljžia turėtų teikti šibkią tokią 
pašalpą bedarbianis yra pasekme bedarbių ko-; ka matė, kad Amerikoj yra 
vosį pasekme bedarbių demonstracijų, kad užkirsti ke- daugiau autonomijų, 
lią. bedarbiams iškovoti tinkamą bedarbių apdraudą. - -

Amerikos valdančioji klasė ir jos valdžia visaip suki- 
nėjhąi, kad tik išsisukti nuo bedarbių apdraudos kapita
listų ir jos valdžios kaštu. Ji del to visokiais budais mul
kini darbininkus. Bet Amerikos darbininkai, dirbantie
ji žę bedarbiai, privalo sujungti savo jėgas ir priversti i;, , v. .. , - ,. . -

' išn&udotojų klasę suteikti miiionams bedarbių tinkamą!į. C1.a ignoruo-
-pragyvenimą, jeigu negali suteikti jiems darbo. | ti proletarinius teismus, nes 

lū'taip greitai Amerikos darbininkai iškovos bedarbių yra buržuazijos globoje, 
apdraudą ir tuojautinę tinkamą pašalpą, kaip greitai jie d&r proletarinė'. baudžian- 

tvirta. <masinį darbininkų klasėą spaudimą ant čioji ranka negali jį pasiek- 
,ti.

, • •> JT ■ ’ r * a ‘ * 1 T * i • v • -i i i i v • Juk* -n-Mlv JLlLctoix V cl IJLC Clcti sąvo'^oyą uz; bedarbių apdraudą ir uz tai* kad valdžia p.au meluoti kiek tik iie no
ri. Bet..'. prilips ožiai ga n

Matote, jau tada Prūsei1

Ko
dėl? Todėl, kad čia dar 
viešpatauja buržuazija, kad 
čia dar Pruseika gali nesi
skaityti su Revoliucinio pro
letariato organizacijomis,

daktorius.
Streiklaužiai Revoliucinio 

Judėjimo
Kova del viešos Darbi

niu įvijos ėjo tarpe ko- • J ■ T) < • 4. Į - • V d 7 • i D JI C b /gl IcZldl 1 d. Iii U J <1111Vnistų .raitija pei jęs pasta- ta grupe išleido, yra fnekasi ftad iždai, kuriuos jie pagrobė
munistV^’f rakei jų, vienok ztytas atatinkamas įstaigas, daugiau, kaip demagogija, būtų sugrąžinti.

Mes rabinam visas 6-tp Ap
skričio kuopas ir narius kovo-

vaHįfcp-Jięsios, klases. .
L* j * » t < . f t ~ t > •

f

U

Prūseiką į savo laikraštį sudaryta suvadžiojimui 
deda patriotinius paveiks- daugiau darbininkų. v v ... _ ,
luį reakcionierių atvaizdus,i “Man aišku, kad Love-!į'„’’^ima^ska “ Sen? v“ca’ 
kontr-revoliueinius raštus, stone grupė bando-diskredi-1 T? a n 1 i v> o .n'ni’n

Susirink, pirm. P. Mitchull, 
/ Sekr. M. A. Misavage,

Org. K. Zambasevičius, 
Iždin. K. Romikaitis.

Pruseika sekamai charakte
rizavo “Laisvėj” No, 125, 
1922 m., tų laikų Opozicijos, 
suprask mažumos Komuni
stų Partijos Centro Komi- lietuvių’judėjimo skaldymo tuoti ir sukriušinti Komu-' J - J - • • • • • V 'j - ‘V — 1. i. _ 1_ 2 _ 2’------ -- 2 - ~ • m ■ 1 I
ką laikraštį:

raštus, stone grupė bandodiskredi- iRaulinavičiy. ‘

te to poziciją ir jos lietu viš- planus, b j auroji.mus prieš nistų Partiją. Tai yra kas
dieninis veikimas Lo vesto- 
no grupes, kuri parodė 
man, kaip klaidinga aš bu
vau leisdama save jiems su
vadžioti, ir kuri pertikrino < 
mane, jog mano vieta yra 
Komunistų Partijoj, sugrį-

[“Laisvę”,. “Vilnį”, A.L.DJL
“Dabar pažiūrėkime kaip j D. ii' kitas mūsų organiza- 

elgiasi “revoliucinių” streik 
laužiu organas —ardo revo
liucinių darbininkų vienybę, 
eina prieš III Internaciona
lą—vadinasi jie streiklau
žiai...” 6

bijąs, garbinimus Byru ir 
kitokių elementų. Prųšeika 
sutraukė į savo laikraščio 
pastogę fašistinės “Vieny
bės,” socialfašistiriio “Kė-

darbininkų klasės reikalus.” 
A.J.V. Komunistų Par

tijos 
Centralinč Kon

trolės Komisijaleivįp” reporterius,—J. Rut-.|žti atgal į tikrą kovą už

nJ
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Puslapis Trečias

Projektas Antro Penki y 
Mėty Plano

Svarstytas Sovietų Sąjungos Komunistų i 
: Partijos Septynioliktoj Konferencijoj

įcentnerų (Centner as apie 
Į 110 svarų). Todėl centrali- 
i niu uždaviniu naujo Penkių 
Metų Plano turi būti griež
tas pakėlimas derlingumo, 
kolektyvų ir sovietinių lau
kų ir bolševistinis išspren
dimas kovos su sausuma.

2. Atsiekimas uždavinių 
pilnos technikinės šalies 
ūkio rekonstrukcijos' arti- 

imai surišta su reikalu: iš
mokti valdyti techniką per 
mūsų ūkio kadrus, su suda- 
rymu naujų skaitlingų kad
rų—savosids technikinės in
teligentijos iš darbininkų ir 
valstiečių masių ir su žy
miu pakėlimu kultūrinio 
laipsnio visos dirbančiųjų 
masės. Skaitlingas augimas 
kadrų Sovietų Sąjungoje 

atsitikime negali 
eikšmę jų moksli-

salai praeityje nebuvo pa-.
■ tenkinti gelžkelių aptarna- 
vimu.

Srityje vandens transpor- 
Jo pravesti rekonstrukciją 

labiausia iš-F11'1-1 ir uPilJ. laivyno, pra- 
nmnqiKinmk 1 vesti naujus ir pagerinti 11 cl U J d llolUIll 1b • u i i*esamus vandens kelius ir 

~ / Įplėšti budavojimą ir įrengi-i Svarbiausiu elementu U •- • • • • i?. .. . _ , , i .. ma luriniu ir ūpui prieplau-: technikines rekonstrukcijos' j k J v 1 v 1 
'šalies ūkio bus sudarymas:

greitas! naujausios energijos bazės, Į Srityje plentų ir kitokių 
plačiausioskelių plėsti automobilių ga- 
pramonės,[ m^bą, užtikrinti daugiau 
laipsniško Į greitą tempą budavojime

elek-1 automobilių ir jiems kelių, [neS kvalifikacijos, jų parei- i o 11 ! _ • ii • y •   _ • • _ _ •
i sos pasaulinės mokslinės 
technikos. Išsprendimas 
problemos technikinių kad-, 
rų yra viena iš svarbiausių I 
problemų, bolševistinių už-1 
davinių, kultūrinės revoliu
cijos mūsų šalyje ir sėkmin
go budavojimo socializmo.

3. Del užtikrinimo bolše
vistinių tempų pakėlimo vi
sos šalies ūkio ir geresnio

(Tąsa) i reikmenimis,
Pagrindu likvidavimo pa-' vystytomis ii 

razitiniu klasiniu elementu ' hienomis, 
ir bendro šalies turto augi-' 
mo, pilnai einančio naudai 
dirbančiųjų, turi būti at-'i 
siektas žymus ir p 
pagerinimas darbininkų ir! paremtos 
valstiečiu masių 
Konferencija skaito,

; ant
būvio, elektrifikacijos 

kad transporto ir 
aprūpinimas visuomenės pa- įvedimo naudojimui

į žemes ūkį, plėsti šį darbą greičiau j ga yra paniekti žinojimą vi- 
L panaudojant milžiniškus re-Į kaip bent kurių kitų trans-, 

pasiekti' sursus (pajėgas) vandenio i porto šakų. .
Penkių Metų energijos, anglies pamati-| Srityje orinio susisiekimo 

panaudojant I plačiausiai išplėsti orlaivių 
‘ja susisiekimą, orlaivių susi- 

kad siekimas yra vienas iš pato- 
: reikalinga 1937 metais pa- giausių ir greičiausių su te
siekti, kad elektroenergiją limais 

, suteiktų nemažiau 100,000,- kraštais.

* matinėmis reikmenimis ir tro^nergijos
tame skaičiuje valgomai
siais daiktais turi ] 
gale antro 1____ ___„ . .
Plano nemažiau, kaip du-inius baseinus 
tris kartus kiekyj, lyginant durpes ir tt. Konferencija 
su pabaiga pirmo Penkių neginčijamai skaito, 
Metu Plano.

v

1. Atsiekti šiuos uždavi- 
nius galima tiktai pagrindu 000 kiiovatų.valandų vieton 
išplėstos technikines rekon- 17,000,000 kilovatų. Į rusių susisiekimo, 

>strukcijos viso salies ukio^ — Anglies gamyba turi butiĮtingos domės atkreipti Į ra- 
pramonės, transporto ir ze- pakep-a 250,000,000 to-!dio susisiekimą.

» mes ūkio. !
/

Iki pradžiai pirmo
Metų Plano Sovietų Sąjun-mybą pakelti du ir pusę ar
gu užbaigė šalies atbūdavo- ha tris kartus augščiau, • 
jimo laikotarpį ir paskuti- kaip ji yra 1932 metais, 
niais metais įžengė į kelią i 
rekonstrukcijos pamatinio; naujo 
šalies ūkio—kaip tai, meta- • šalies ūkio srityje svarbiau- 
lurgijos, mašinų 
anglies pramonės, 
bant jau apie dar pirmiau j 
atliktą rekonstrukciją žiba- 

v lo srityje. Ypatingą vietą 
¥ užima plačiai išsiplėtusi re

konstrukcija (perbudavoji-' 
in as, pagerinimas priemo
nių darbe) žemės ūkyje, ku- j 
ris greitai persikeičia įve
dant naują techniką.

Jau atsiekti pasisekimai; ]urgįjos įr išbudavoti nau-1 e) Srityje žemės ūkio at
laike pirmo Penkių Metų: • ls fahrikus įrengti naujas siekti užbaigimą socialisti- 
Plano šioje srityje yra dar , f
tik pradžia tos technikinės. aprfįpinti žalia medžiaga, kad mašininės ir traktori- 
rekonstrukcijos, kuj’i • įtraukti elektroenergiją 
atsiekta. Prie dabartinio į panaudoti kitas pajėgas, 
nedatekliaus, prie nusenu- :

* sios pramonės technikos ir j b) Srityje spalvinės m 
transporto, nekalbant jau ' tahirgijos laike naujos “pe-.

t apie žemės ūkį, be pravedi-. tiletkcs” atsiekti panaudo-' 
mo technikinės rekonstruk- naujų išradimų. Lie-Į 
cijos visose šalies ūkio ša- jimo srityje, panaudojimą

1 nu, prieš 90,000,000 tonų 
Penkių 1932 m. gamybą. Žibalo ga-

Sovietų Sąjungos

Pagreitinti tempai visų 
o ypa-

d) Srityje lengvos ir mai
sto pramonės visais būdais 
plėsti gamybą

’ įmonių
T> p .. 1 -X 1 ! galingą mašinųKonferencija skaito, kad; -r

Penkių Metų Plano |--

svarbesniu 
pamate sudarant 

industriją 
žymiai praplėsti žemės

I ūkio žaliadaikčių bazę ir j 
gamybos,! si uždaviniai linkui šių ša- t partllQ

nekal-|kų: 'aprūpinimą kasdieninėmis
a) Srityje juodos metalur-; reikmenimis, sulyginant su 

6ijos pakelti gamybą, kad '1932 metais, plėsti gamybą 
1937 metais suteiktų nema- maisto reikmenų ir naujuo- 

; žiau 22,000,000 tonų čiguno ' se rajonuose. . 
i ir užtikrinti pilną aprūpi-. Lengvoji pramonė 
nimą pagerintu plienu ma-Į ypatingą reikšmę del viso 
š'nerijos budavojimą; dek budavojimo; jai užtikrinti 
to reikia pravesti pilną re-'augimo tempus ir pravedi- 
konstrukciją juodos meta- mą mechanizacijos.

e) Srityje žemės ūkio at

patenkinimo plačiausių mie- kurios padarė šiuo taip svar
stą ir sodžių masių reikalą- biu klausimu Įarimus ir dar 
vimo santikiuose plataus pa
naudojimo tavorų, pirmą 
reikšmę turi išplėtimas ta
vorų apyvartos. Plėtimas 
tavorų apyvartos—pirmiau
siai visko—pravedimas prin
cipo apyskaitos visose ūkio

neprisiuntė, kvočiame tuojaus 
pasiųsti, kad mes galėtume 
matyti visų kuoj4ų nusistaty
mą. Tada busdaug geriau 
eiti prie vienw£s, kuomet 
Centras žinos imrių nuomonę, 
kaip nariai į tąi^žiūri.

Labai gerai nafiai daro, kad 
sykiu siųsdami užgyrimą vie- 

.v jnybės klausimu, taipgi patei- 
de 1 js-i]da Centrui ir pasiūlymus, ku- 

šaukimo dar esančių musų Iriuos Centras tuojaus perduos 
ūkyje rezervų ir toli neiš-[bendrai išrinktai komisijai 
naudotų, o galinčių pagrei
tinti socializmo augimą ir 
tuo pat kartu medžiaginiai 
sudrūtinti visa socializmo 
budavojimo darbą. Kartu 
su tuo tik pamate plėtimo 
tavorų apyvartos galima 
užtikrinti tolimesnis grei
tas pagerintas aprūpinimas 
darbininku ir. visu dirban
čiųjų sodžiuose į pramoni
niais tavorais ir produktais 
žemės ūkio, del ko taipgi 
reikia išplėsti skaičius krau
tuvių, sandėlių ir praplėti
mas viso prekybos tinklo su 

[pravedimu reikalingo tech- 
inikinio pagerinimo. Tiktai 
ant šio pamato galima pa
ruošti panaikinimą apribo
tą tavorų įsigijimą ir pa-!

darbo šakose yra svarbiau-L 
I sias stimuliatorius

duoda korespondenciją palan- 
kją darbininkų judėjimui, tai 
tuojaus “Keleivio” štabas atsa
ko, kad “tamstos koresponden
cijų nėdėsime, nes netinka mū
sų spaudai.” Bet kuomet pa
rašo koks išgama arba kunigų 
klapčiukas prieš darbininkus 
ir jų veikėjus, tai “Keleivis” 
su mielu noru priima; ir jei 
būna parašyta dešimt žodžių, 
iš to padaro tiek, kad užimtų 

■ pusę laikraščio. O vis del to 
ponas Miehelsonas per savo 
šlamštus ir darbininkų išjuoki? 
mą yra susikrovęs dešimtis ,tū- 

Kiek- katančių dolerių.
gerai

svarstyti, baugiau įvairių pa
siūlymų Centras laukia.
vienas pasiūlymas bus gerai , Darbininkai( jau laikas bū- 
apsvarstytas ir vienybes pama-, susiprasti ir nesiduoti to- 
tan imamas. ikiems ponams toliau mulkinti,

Vienybė,, is visko matyti. į ųurįe mūsų prakaito sau 
galės įvykti. Bet svarbu, kad (tūkstančius kraunasi ir mus 
jinai įvyktų gana sklandžiai, Į ant įšjuokimo laiko. “Kelei- 
kad visi nariai pilnai persiūk- vjK” suranda “argumentą,” 
rinlų, jogei vienybė visiems na- Mizara, mažas būdamas, 
riams labai . naudinga. Rei- (Lietuvoje kiaules ganęs ir vai- ’ 
kia todėl visiems draugams s£įuje dirbęs kaipo darbinin- 
darbuotis, kad pertikrinus j(as> 
kiekvieną narį ir privedus ųrie 
bendro nusistatymo. Nemanau, kad mes, darbi- 

visi turime darbuotis ninkai dvarus Lietuvoje pali- 
ir kę, važiavome į Ameriką. Be- 

darbininkų judė-!ve^k visiems teko kiaules, kar-
naudai mūsų organizacijų 

j taipgi viso
jimo.

J. Gasiunas.
A.P.L.A. Centro Seki*.

262 Woodward Ave.f
McKees Rocks, Pa.

ves ganyt ir kitokį darbą dirbt. 
O už tai visi mes esame pas 
tuos socialfašistus išjuokoj. O 
dar labiau keleiviniams stebė- 

paprastų 
gabūs re- 
kap kadCCl UCVVM1 LA 1J liCA ±1 CL W 1

1 Oistl ( t < I X, l 1 i Atskirkime Baltą nuo 
to reikmenų paskirstymo | ( I J
sovietu prekybos organais.' JllOuO
______ (DaUgiaU bUS) i LACHINE, eanada-Daug 

'sykių teko matyti “Keleivyj” 
A.P.LA. KUOPŲ PAREIŠKIMAI VIENYBES [šmeižtus ant darbininkų orga-

* • ’ ŠU L DARB. SUSIVIENIJIMU KLAUSIMU 1
* |ns” šmeižia darbininkų veike- 

Man atrodo, kad 
Keleivio” redakto

riaus Michelsono .šmeižtas. 
Fin. Sek. K. Levine, i Jam nepatinka, kad ne visi 

East Pittsburgh, Pa. [mulkina darbininkus, kaip į 
-----------  i kad jis. O kada kas nors pa-1 

Kuopa Vienbalsiai Užgyrė Į t 
Vienybę 

A.P.L.A. 25 kuopa vienbal-!
šiai užgyrė planus vienijimosi 
A.P.L.A. su L.D.S. Kaip per- 
skaitėm tuos planus, tai entu- 

darbininkams reikalinga, '[ziazmas toks pakilo, kad sve- 
Fin. Sekr. J. Albauskas, Itainėj esantys du pašaliniai į 

Chicago Heights, Ill. [tuojaus prisirašė į A.P.L.A. 
Buffalo abiejų organizacijų | 

nariai pageidauja vienybės. 
Fin. Sekr. J. Dielinikaitis. 

Buffalo, N. Y.

------------ Iją Mizara.
10 Kuopa Ragina Greičiau įgalėsime mokėt augštesnę pa-|tai paties 

Eiti prie Vienybės

A.P.L.A. 10 kuopa laikė su- 
užtikrinti kiekvieno gyven-Įsirinkimą 1 d. vasario. Plačiai 

padidinta Į diskusuota vienybės su L.D.S. 
klausimas. Padiskusavus ųž- 
girta visi planai, kuriuos Cent
ro Valdyba dirba. Visi vien
balsiai pasisakė už bendrą dar
bą susidėjimui su L.D.S., kad 
padarius tvirtą organizaciją, 

turi1 kas

šalpą.

25

14 Kuopa Vienbalsiai už 
Vienybę i

Sausio 10 d. A.P.L.A. 14 ' 
galingesnes mašinas, pilnai nes rekonstrukcijos su tuo, kuopos laikytame susirinkime! 

apsvarsčius kuopos reikalus I

•tina, kad iš tokių
žmonių, gali išeiti 

voliuciniai veikėjai, 
drg. R. Mizara.

šalin visus tokius socialfa- 
išistinius darbininkų ir jų va
dų niekintojus, kaip kad “Ke
leivis” ! Remkime darbinin
kišką spaudą: “Laisvę,” “Vil
nį” ir “Darbininkių Balsą!”

S. Jakniūnas.

Peršalimas Krutinėję
Dažnai veda j pavojingą su
sirgimą. Sustabdykite j| ūmai 

su linimentu

PAIN-EXPELLER

Dienos į

LIETUVĄ
Greičiausi

Garlaiviai Pasauly

III BREMEN - EUROPA
[ I i I | | Puikus geležinkeliu susisiekimą* ii

' BREMERHAVEN I LIETUVĄ
I i IL I , Taipgi nuolatiniai kas savaitė išplaukimai gerai Slno- 
H|' io PH mais Lloyd Kabininiais Laivais. Užsisakykit vietas 

, | | ' || pas vietinius agentus, reikalaudami Lloyd Jatvakorčhj,
suteikiant greičiausią patarnavimą.

I North German Lloyd
i I I i 57 Broadway New York

30 Kuopos Pareiškimas 
Vienybes Reikalu

k.P.L.A. 30 kp., Benton, Į 
bėgamųjų reikalų. Pagalios ' m., 10 d. sausio, 1932, susirin- I 
buvo skaityta A.P.L.A. ir L.D.; kįme perskaitytas A.P.L.A. ir ! 

I S. pildomųjų tarybų 1 d. sau- L.D.S. abiejų pildomųjų "komi-Į 
! . T T v sio posėdžio tarimai abiejų or-. tetų protokolas vienybės klau-
I organizacinio kolektyvų ze- I ganizacijų susijungimo į vieną simu.

, Balsuojant įnešimą užgirti 
vienybę tarpe abiejų organiza
cijų su sąlyga, kad nebūtų 
skriaudos ir augštesniuose 

: priklausantiems
gyrė jungimą’abiejų organiza-į nariams, kaip tai pašalpos 
cijų į vieną bendrą susišelpi- į gaunantiems A.P.L.A. $13 ir 
mo organizaciją. Taipgi šir- L.D.S. $12. pomirtinės po 
dingai ragina kaip abiejų or- $1,000, 
ganizacijų ] 
bas, taip ir išrinktą vienijimo-; balsavimas pasidalino 
si reikalais komisiją prie spar- ; mai:

Už įnešimą 15, prieš 1, susi- ■ 
‘laikė 6.' Viso susirinkime 

22 nariai.
Pirm. A. Yonelaitis, 
Seki'. U. vergždienė, 
Ižd. J. Gvergždis,

Benton,

ir nės stotys apimtų visus ko- prieita prie visos organizacijos ■ 
i.lelętyvus ir pamatiniai už- ....... ......

o_! baigtų mechanizaciją žemės
ūkio srityje. Uždaviniai !sį0 posėdžio tarimai abiejų or-.

[mės ūkio sutvirtinimo ir so-!bendrą didelę organizaciją rei- 
.. . ____ !cialistinio perauklėjimo ko-jkalu.

jimo su yje, pa J ]eptyvu masių turi būti cen-i . Perskaitymui tų tarimų
i, x" i i i • A.P.L.A. 14 kuopa vienbal-'tru atydos sekamo PenkiU' iQi O11
i,. J - jsiai su dideliu entuziazmu uz-, laipsniuose: Metu Plano. - • • • ■ ••

Sovietiniai ūkiai privalo 
išplėsti savo gamybą visose 

[srityse, tame skaičiuje ir 
Į technikinių, kultūrinių pa- 

’■ sėlių, gyvulių, paukščių sri-
I tyse ir padidinti savo rolęitesnio sujungimo abiejų orga- • 

-Įkaipo pavyzdys socialistinio Į nizacijų, darbo.
7 i organizuoto gaminimo, pri-1 Lai įvyksta jungtuvės kuo- vo

’! Lai stojasi mil-[ 
žiniška lietuviškai kalbančių ;
proletarų susišelpimo organiza ' 
ci j a!

Pirm. A. Urbonienė, 
Sekr. Gec. Urbonas,
Ižd. A. Baltrušaitis, .

Braddock

koše ir be įvedimo naujau- naujų rūdų ir tt. Pastaty-, 
sios mados mašinines tech- ti vario, švino, cinko, aliu-, 
nikos—negalima užtikrinti alino ir kitų metalų garny-į 
bolševistinius tempus sočia- ’>a taip, kad pilnai paten- 
listinio budavojimo, kuriu kinti šalies reikalavimus. i 
reikalauja sėkmingumas v) Srityje chemiškos pra-į 
pykinimui pamatiniu uždą- manės reikia pilnai likvi 
vinių antro Penkių Metų i duoti šios pramones atsili 
Plano. '! kimą ir nepasivijimą tempų I

Todėl Visasąjunginės Ko- besiplėtimo šalies ūkio. .........
munistų Partijos (Bolševi- patingai atkreipti atydą. L taikinto prie žemės ūkio, greičiausiai! 
kų) XVII Konferencija ro- plėtimą pamatinės chemijos, pritaikinant augštos technh

h- ir pirmoje viętoje į fabri- ^^ ma§inas ir visus atsie- 
trąšas; pagerinti mašinas pjmus dabartinės
ir steigti naujus fabrikus miįos įr fabrikinės techni-' 
chemijos šakoje. ■ pos. ■

g) Srityj gelžkelių trans-; Gyvulių auklėjimas laike! 
porto pravesti pamatinę re-j antro Penkių Metų Plano j

$12, pomirtinės 
kąd būtų mokama, 

pildomąsias tary-; kaip ir dabaif yra mokama, 
' ’ > seka-

bu-

/ kuoja, kad pamatinė 
sprendžiamoji ūkio užduo
tis antrame Penkių Metų 
Plane yra užbaigimas re
konstrukcijos viso liaudies 
ūkio, sudarymas naujausios 
technikinės bazės del visų konstrukciją gelžkelių, plė-ituri būti plečiamas iki to 
šalies ūkių šakų. (>sti budavojimą naujų kelių,, laipsnio, kuris patenkintų

Vadovaujančioji rolė už- kurių ilgis neturi būti [Sovietų Sąjungos reikalavi- 
baigime technikinės rekon-Į trumpesnis-25—30,000 kilo- mus, kaip kad buvo atsiek-! 
strukcijos priguli sovietinei metrų, išbudavoti kelis de- ta laike pirmo Penkių Me- Į “J 
mašinų gamybai. Konferen- [ sėtkus naujų tiltų per svar- 
cija rokuoja, kad yra rei-; blausias upes, įvesti naujus 

^kalinga pakelti mašinų ga- garvežius, pasigaminti sun- 
mvbą iki Penkių Metų Pla-|kaus svorio vagonus, plėsti 
no galo bent tris arba tris [elektrifikaciją gelžkelių li- 
ir pusę kartus augščiau, | nijų, 
kaip ji bus 1932 metų gale 
tam, kad visus rekonstruk
cijos reikalus atsiekus: pra
monėje, transporte, susisie
kime, žemės ūkyje, prel^- 
boje ir tt., kad tas viskas 
būtų aprūpinta savomis Sovietų Sąjungos, kurių rei-

įvesti automatiškus 
sukabinimus vagonų, auto
matinius pagerinimus ir tt. 
Plėtimas gelžkelių turi už
tikrinti pagreitintą pakėli
mą šalies ūkio rajonuose ir 
nacionalėse respublikose

agrono- ui.

Pa.

t17 Kuopa Pataria Pakelti 
Pašalpą Susivienijus

Sausio 17 d. kuopos mėnesi- 
iniam sūsirinkime nutarta ūž

ia ičuku pirmu reimių ivie-Įgirti susijungimą su L.D.S. 
tų Plano grudų aprūpinimo ;Taipgi nutarta duoti sekamą 
reikale. ;

Medvilnės ir linų produk-i 
ei ją pakelti du kartus augš
čiau, o cukraus augmepų 
sėjimą pakelti tris kartus. 
Šie visi uždaviniai žemės 
srityje reikalauja dar di
desnio plėtimo grudų gami
nimo, taip, kad pabaigoj 
naujo Penkių Metų Plano 
grūdų produkcija pasiektų 
nemažiau 1,300,000,000

NAUJO KARO GAISRAS
PARAŠĖ D. M. ŠOLOMSKAS 

KAINA 20 CENTŲ

Pereito karo metu, rusa: kareiviai nuodingų gazų sferoje.

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

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

Kuopa Ragina Greitai Eiti 
Vienybčn

Mes, A.P.L.A. 47 kuopos, I 
i Detroit, Mich., nariai ir narės 
I mėnesiniame susirinkime 10 d.! 
sausio 1932, pilnai užgyrėme 

; A.P.L.A. Centro Komiteto ir L.
D.S. Centro Tarybos vienybės 
klausimu tarimus. i

Ir raginajn A.P.L.A. Cent-1 
ro Komitetą, kad eitumėt prie 

! greitesnio susivienijimo su L. 
! Darbininkų Susivienijimu. Mes 
matome tą, kad darbininkų 
vienybė yra darbininkų galy
bė.

Užr. Rašt. V. A. Norkus.
Detroit, Mich.

—o--
Draugai! Čia matote šešių 

kuopų pareiškimus vienybės 
klausimu. Centre randasi dar 
keletas panašių pareiškimų., 
kurie prie pirmos progos bus 
laikraštin įdėti. Tos kuopos,

47

pasiūlymą:
Pašalpų' kad mokėtų pir

mam skyriuj $7.00 į savaitę, 
antram—$14.00. Taipgi kad 
pašalpa būtų mokama pilna 
per šešis mėnesius ir pusė per 
tris mėnesius.,

Kuopa mano, kad tai gali
ma padaryti todėl: (1) susi-, 
vieniję panaikinsim vieną 
centrą; (2) vietoj..tUrėt du sei
mus, turėsim vieną. Taipgi ir 
kiti iškaščiai sumažės. Tokiu 
būdu susitaupysim pinigų ir
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KULTŪROS IR KRYŽIAUS VARDU
B. Jasenski Verte V. S. Mažiukas.

SULAUŽĖ TORONTO KRIAUČIŲ STREIKĄ PRANEŠIMAI Iš KITUR

(Tąsa)
—Kam vogei automobilį? Kas tau pata

rė? Jeigu išduosi juos, tai tau nieko ne
darysime. O jeigu tylėsi, tai tiek gausi, 
kad ir gyventi nenorėsi.

Berniukas tylėjo. Ir kaip gi galima jam 
pasakyti, kada jis eina išvięno su baltai
siais, kad norėjo nuvažiuoti į Europą ir 
patirti baltųjų žinojimo slaptybes? Tas 
negalima: jis viską pasakys Raitiesiems.

Pašaukė tarnus. Atėjo du chiniečiai su 
storomis bambukinėmis rykštėmis. Pra
dėjo mušti berniuką per nuogas kojas.

—Išduok savo bendradarbius!—chinietis 
pirklys tupinėjo aplinkui ir piktai kartojo: 
—Jeigu nepasakysi, tai dar daugiau gausi.

Mušė ilgai, su pertraukomis. Pan Tcian- 
ke nieko nesakė, tik garsiai verkė. Bemu
šanti chiniečiai pavargo. Nieko iš jo neiš- 
gavo. Storas chinietis, mosuodamas ran
komis, pradėjo kitataučių kalboje kalbėti 
į baltuosius ponus. Chiniečiai paėmė Pa
ną ir vėl nuvilko į tą tamsų kambarėlį. Be- 
vilkdami kelyje draugiškai paklausė:

—Ar labai skauda?

i kad storulis jam sakė, kad baltųjų dievas 
i uždraudžia vogti, reiškia, ir. jį dabar pri
kals prie kryžiaus už automobilio vogimą, riniam sezonui, bosai atleido,

. . visus darbininkus .ir uždarė
Iš namo dideli langai į sodną, bet ir ten į dirbtuvę ir pradėjo imti dar- 

Pan Tcian-ke matė ilgais drabužiais apsi-įpo dviejų 
vilkusius baltuosiu^ žmones, i 
nas ir chinietis, kurie atvežė Pan-Tcian- j bininkus, bet jau ne iš unijos.

' I • J XX xm xx « w XX x^zx xx 4’1 /A Ir xl <"X X* I'X 1 1 M-X

kę, kalbėjosi su vienu iš tų, kurie apsivil-i, ... ...
kę tais keistais juodais ilgais drabužiais. ;n;’rhininj - 
Pan Tcian-ke leidosi iš visų spėkų bėgti j 
laukan, bet vos duris pravėrė, kaip jis tie-j 
siog pateko į rankas vienam iš misionierių. I 
Misionierius paėmė jį ir nešė atgal į kam
barį.

Pan Tcian-ke suprato, kad /jau viskas 
žuvo; jį atgabeno į kokį tai baltą maišą, 
iš kurio neištrūks; jis daugiau jau nepa
matys dėdės Čao-Lino ir kitų savo pažįs
tamų. Jis pradėjo graudžiai verkti.?. 
Jam buvo 10 metu amžiaus.

TORONTO, Canada. — Bell padėjote jiems, kovą laimėti 
Garments komp. moteriškų prieš tuos darbininkus, 
paltų dirbtuvė anksčiau buvo reikalavo geresnių sąlygų. O 
unijos globoje.

1931 m. pasibaigus pavasa

visus darbininkus ir uždarė

kurie

St. Todėl visi lietuviai dąrbininka^ 
yra kviečiami“ dalyvauti šiame ban
knote ir parodykite savo priešams, 
kad jūs su savo klases Partija. To
dėl ' ‘ ’ - - -
ga

kiekvieno pareiga dalyvauti. Įžan- 
tik 25 centai. Visus kviečia,

Lietuvių Frakcija.
(35-36)

PHILADELPHIA, PA.
T.D.A. 9 kp. susirinkimas įvyks 115 

.d. vasario, 995 N. 5th.St., 8 vai. va
kare. Yra be galo daug reikalų. 
Draugai ir drauges, lankykitės ant 
susirinkimų ir veikim visi po biskį.

Sekretorius.
• (36-37)

—........ 4..............  ■ ■

MONTELLO, MASS.
Tarptautinis Darbininkų Apsigy

nimas rengia diskusijas, vasario 14, 
Lietuvių Tautiškam • name, kaip 7 
vai. vakare, temoje: “Kokiem tiks
lam imperialstai rengia karus?” 
Antra: ‘Ar Gali Darbininkas Karo 
Laiku Ištikimai Ginti Savo Klasės 
Reikalus, Neišduodamas Savo šalies 
Buržuazines Valstybės?” “Kokios ka
ro pasekmės buržuazijai ir kokios 
darbininkams?” Visi būkite ant dis
kusijų, be skirtumo pažiūrų. Įžanga 
visiems dykai.

(35-36)

WORCESTER, MASS
Amerikos Komunistų Partija, Wor

cester skyrius rengia Bankietą, 14 
d vasario (Feb.) 1932, 6 vai. vaka
re, Lietuvių svetainėje, 29 Endicott

DETROIT, MICH.
A.P.L.A. 47-tos kuopos mėnesinis 

suirinkimas įvyks sekmadienį, vasa
rio 14, 10 vai, ryte, Draugijų svetai
nėje, 3302 Junction Avenue. Visi 
nariai dalyvaukite susirinkime, nes 
yra daug svarbių reikalų apkalbėji
mui, ir ateidami nepamirškite atsi
vesti naujų narių.

Sekr. V. A. Norkus.
(35-36)

Z WORCESTER, MASS. * 
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 13 kuopos susirinkimas bus sek
madienį, 14 vasario Lietuvių svetai
nėje, 29 Endicott St., 10:30 vai ryte. 
Visi nariai ateikite, yra svarbių daly- 

aptarti. Atsiveskite naujų narių.
Organizatorius.

(35-36)

ROCHESTER, N. Y.
L.D.S.A. 26 kuopa rengia “Card 

Party’ sekmadienį, vasario 14, 1932. 
Prasidės 3:30 vai. po pietų. Bus

- namie gamintų gėrimų ir 
Atsilankykite visi ir visos.

dykai.
A. Pultin.

(35-36)

CLEVELAND, OHIO 
imas, Kai-* 

Ford
Subatoje, 13 vasario, 6:30 vai. va

kare, Lietuviu Darb. svetainėje, 920 
E. 79th St., ‘‘ ‘ - - - - - -
parengimas, 
zavo pagelba 
kų draugijų, 
ma lietuviai 
Lietuvių Darbininkų 
mitetas jiems davė svetainę parengi
mui už pusę kainos, 
duoti dykai — S.), 
do susipratę darbininkai ir darbinin
kės turime paremti šį Bedarbių 17 
kp. parengimų. Collinswoodas su 
Corletu turi pasirodyti, kuri iš tų 

! dviejų vietų* .ateis bedarbiams pagel- 
I bon su skaitlingu atsilankymu.

Bedarbis. r 
1 (35-36)

dabar, kada liko bosų laimėta, 
tai jie į jus nenori nei žiūrė
ti, ir ant toliaus visai gal iš
vys iš dirbtuves, kad jam nei 
įo akių nebūtumėt, nes ir jam 
truputį gėda žiūrėti į jus to
kias ubages dvasioj.

Mano supratimu, nereikia 
taip keikti, nes bergždžias 
keiksmas nepagerins darbinin
kam būvio, bet vieton keiks
mo reikia susiorganizuoti ir 
stoti į kovą, ir kovoti prieš 
visus išnaudotojus.

Kelis kartus buvo sakyta 
kitų draugų, kad stokite į kai
riąją AcĮatos Darbininkų In
dustrinę Uniją, bet nieks apie 
tai nei kalbėti nenorėjo. At
sirado tokių darbininkų, kurie 
sako: “man ten unija, kftr aš 
pasidarau pinigų.’’

Tai ot, dabar pasidaryk pi
nigų ! Kartais reikia per die
ną šapoj išsėdėti už 20 centų. 
Numušė algas; o veikiausia 
dar numuš. Tai tada pažinsi-

_ i mėnesių atidarė 
Baltasis po-1 dirbtuvę ir pradėjo“ imti dar- 

į M111A 11XV LIO, MVD J CA V4 11V AO UlllJVk). 

! Bosai priėmė tielį: darbinin- 
\ jiems i reikalinga.

Darbininkai buvo vien lietuviai 
ir italai. Atsirado Jokių dar
bininkų, kad pametė unijos 
darbą, ėjo skebauti,;nes njanė 
galės gerai uždirbti pinigų.

žinoma, tuom kart, kada 
skebai padėjo bosams kovą 
vesti su darbininkai^, tai jie 
pusėtinai mokėjo skebams; 
dirbo visi nuo valandų, ir bo
sai buvo gana draugiški ir 
“mielaširdingi;” kartais ir 
alaus užfundydavo, kad tik pa- 
dėtij jiems kovą laimėti.

Pradėjus dirbti žieminį se
zoną, unijos darbininkai, kurie 
dirbo ten anksčiau, pradėjo 
pikietuoti, tai jau skebams bu-Čę, kaip yra reikalinga darbi- 
vo nelabai malonu, nes neku- nhikų kova, 
rie gąvo po biskį apmušti. 
Bosai, “pasigailėdami” skebų, 
kurie padeda jiems kovą vesti

—Ponas įsake plakti, nieko nepadarysi, < zčhus; tokius pat suteikė ir Fanui. Dave j poiiciją prie dirbtuvės ir pa- 
—pasiteisino vienas iš jų. ‘ valgyti ir buvo įtaisytos maudynėą. Va-!samdė mušeiką, kuris per visą

Vakare slaptai tie chiniečiai atnešė ir ka.re> P”™ e.ina.*?t gulti; v!sl!s. suklupdė |sezoną veždavo skobus į darbą 
įdavė berniukui lėkštelę su ryžiais ir dide- P.r*e lr Jle k4 tai giedojo. O ant 

sienos vis kabo tas nuogas prikaltas zmo- 
į gus ir be galo baugina mažytį Pan Tcian-

—pasiteisino vienas iš jų.
Vakare slaptai tie chiniečiai atnešė ir

kų
| J
i

visokių 
valgių. 
Įžanga

Ant Šių SJočiy Galite Gauti : 
“Laisvę” Phi!adelphia,-Pa. *tedaA**IJ’‘^’FrŠŽ

Vakare pasirodė jau ne taip baisu mi
sionierių mokykloje. Jis čia buvo ne pat
sai vienas. Ilgame kambaryje į dvi eiles 
stovėjo apie 100 lovelių ir buvo apie 70 
chiniečių vaikų, kuriuos ko tai mokino.

Visi jie apvilkti į vienodus ilgus drabu-_ į pilvo UlllJcĮ, LUvlJclUo pcll 

Dave | policiją prie dirbtuvės i

Bet, deja, dar tokių šiandie 
i randasi, kurių tikslas tik grei
čiau ir daugiau pinigų pasida- 
j ryti, o paskui, parvažiavus Lie- 
jtuvon, pastoti kruvino Smeto- 
l uos bernu.

Ten Dirbęs.
j • C v |
1 ir iš darbo. Tai jau čia, rodos, j 
geriau nereikia: taip apsau-; 
goja, kad tavęs nieks negali Į 
užkabinti; tai nekuriems ske-' 
bams labai patiko, ir jie bo- j 
sus taip gerbė, kaip geriausius į 
geradėjus. j -------------------------- —

Dirbo pora darbininkų irimas verčia, tai ir General Ki
štukinį darbą. Viena mergina ■ ectric Kompanijos darbininkai 
kartais pasiimdavo nuo poniu- • pradėjo daugiau bruzdėt; pra- 
čių (?) darbo, tai jos tuojaus 
lėkdavo pas bosus skusti, kad 
ima nuo jų darbą; bet neran- 

ida to boso, kuris joms labai 
tėvas” ilguose drabužiuose. . Pan- geras; sako, jeigu tas būtų, aš 

ne tiktai bąltieji, j Tcian-ke kaimynas prisispaudė prie guolio pasakyčiau, tai ją tuojaus iš- 
t • .. . . t .v,. vorvlii ič rl ovhn % i 11 nrn a i

lį gabalą pyrago.
, —Štai imk... Valgyk ir neverk!, 

Suvalgė skaniai, apsilaižė pirštus, 
sėdo ir mąstė. Štai rr vėl jį mušė, 
toj, matomai, vėl muš. Baltieji—supran
tama, jie chiniečių priešai. O tas storas' . 2 ,V1 . . . . . .
chinietis? Iš apsirengimo matyti—tur-Ja!°^e: Ptiaisknio, kad juos mokina kitų
čius. Jis taipgi su jais. Tupinėja ir geri- į kalbų n daug kitko. Tiesa, skundėsi ant 

•naši europiečiams. Niekšas! Reiškia, ir I kad saldumynų suteikia tik sek-
jis yra Chinijos biednuomenės priešas. | mac^ieniais ir cla ke galo nuobodu. 
Teisingai kalbėjo dėdė Čao-Lin, kad chinų i Įėjo “ 
darbininkų priešai yra ; 
bet ir chinai turtuoliai. Jie visi eina išvie- i ir nudavė, kad jis jau miega. Ir ištiesų, 
no. Valdžia, ponai, kapitalistai ir ateiviai kada ilgaskvernis peržiūrėjo ______ _
turtuoliai susiuostė ir visi eina prieš mus. miegamąjį kambarį, tai tas berniukas jau Jfafdirborkad net pietų "laike krozavod). 
Per juos gyventi negalima. Visi ant jų miegojo. T- 1 --1 J---- --------- * -- - -
skundžiasi. Štai baltieji turi mašinas žmo-! rauti, 
nes žudyti. Taip, kada užaugsiu, reikės 
kovoti prieš juos visus.

Ir taip mąstydamas berniukas užmigo, į ranku, perdaug minkšta, 
suspaudęs kumštelius. Rytoj vėl nuvilko Į turn nereikalingas, 
jį viršun. Priešinosi, nesidavė—bet jį įvei- " ’ ' *’1 
kė. Kambaryje >jau buvo storkaklis chi
nas. Šiuom kartu jis negrumojo, bet pra
dėjo su veidmainiška šypsą klausinėti:

—Kur tavo tėvas?
—Neturiu tėvo, jis mirė.
—O motina?
—Mirė ir ji.
—O turi giminiu?
—Ne.
—Tai pas ką įgyveni?
—Neturiu namų.
Tą viską persakė europiečiui ponui. Il

gai jie kalbėjosi savo tarpe. Pan Tcian- 
ke nepasitikimai dairėsi: ar neatneša vėl 
bambukines rykštes.

—Tu esi vagis, ir tave, kaip ir visus va- 
zgis, reikėtų nubausti, užmauti ant kaklo 

z medinę lentą. Bet baltasis ponas pasigaili 
tavęs; jis gailisi našlaičių. Daugelį chinų 
našlaičių jis padėjo į gerą vietą. Todėl po-

Atsigulęs klausinėjo greta gulinčio chi
no berniuko apie viską. Ar labai baltieji 
čia muša? Tas atsakė, kad nelabai; Ka 
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SHENECTADY, N. Y.
Didėja Reakcija

Kadangi ekonominis gyveni-

I *
'dėjo išleidinet dirbtuvės laik-' 
kraštuką “Live Current.” Dau- 
! giau darbininkų lankosi į pra- 
I kalbas. Pradėta kas antrą ne- 
deldienį rengt diskusijas (open 

_ 'forum). Vasario 7 d. kalbėjo 
varytų iš darbo, žinoma, už I sugrįžus iš Sovietų Sąjungos 

I - n gerą apsaugosimą jos norėjo į Lena Davis temoj “Seniau Ge- 
ir apleido iksams atsilyginti; taip sku- neral Electric Maskvoj” (Elek

Laukė ryto, kad daugiau pasitei-1 dirbdavo, o už tai mokėt ne J 
I gaudavo.'

Kova ėjo per visą 
per kokius 4 mėnesius. Neku- 
rie pikietuotojai buvo gavę ka
lėjimo, kiti ir dabar sėdi.

Pasibaigus žieminiam sezo- 
jnui, unija pamatė, kad negali 
'laimėti nieko, nes skebai yra 
'gerai apsaugojami

sezoną, :Pan Tcian-ke pirmu kartu savo gyveni
me . gulėjo lovoje. Tas jam atrodė nepa- 

. 'Priegalvis tar- 
. Pastūmė jį į šalį, bet 

užtai užsiklojimas patiko—šilta. Gulėjoj 
jis ir mąstė, kas gi tai, visai čia neblogai, i . apsaugojami policijos. | 
Ir jeigu tas mano kaimynas nemelavo, tai|Tokiu būdu nustojo piekieta- laPellal- 
čia veikiausiai yra mokykla. Mokina kitųivę, ir tuom tarpu pasibaigė 
kalbų ir daug ko kitko. Na, ir gerai, lai'žieminio sezono darbas; palei- 
mokina. Bet tik stebėtina, kodėl tie bal- do ir skebus ant poros savai- 
tieji sumanė mus chinų vaikus mokyti sa
vo žinojimų? Tas tai jau keista, • Gal būt,! 
kas. nors čia slepiasi blogo. Tą reikės pa-ioucjv vlv 
tirti, o tai bus galirfla, kada išmoksiu jų -kas nepikietuoja prie dirbtu- 
kalbą: Tada bus galima pasiklausyti, ką’ves, tai jau tikrai pasirodė, 
kalbasi savo tarpe tie baltieji žmonės, ko kad bosų kova yra laimėta su 
jie čia atvyko?

Užmigo susitraukęs kaip ežys./;. Sekė 
diena po dienai, savaitė po savaitei. Daug!v 
keistumo. Pasirodė, .‘kad tas nuogas “žmo- 
gus” yra ne vagis, o, kaip skelbia, patsai klausia, kodėl mums neišmokė- 

Nutukęs minykų vadas jai tiek, kiek pirmiaus mokė- 
‘ ‘ davai? Bosas pasakė, kad

visi dirbsite nuo štukų o nuo 
l valandų aš negaliu mokėti. Jęi- 

. . igu jums nepatinka, galite sau
JI am nesitikėjo. Ko- ■ eiti, nedirbti; aš nepaisau. Tuo 

išrokavimas baltajam i būdu darbo kainas numušė ant 
nas dovanoja tau, i/daugiau \emuš, bet i žmogui, jeigu jis.net ir būtų dievas, ken-' 
tave’padės su kitais našlaičiais į krikščio-j tėti už chiniečius? Bet minykų vadas 
nių misionierių vaikų mokyklą, kad ten j Francisk labai mokėjo daug apie jį pasa- 

' 'I.„L*. Jis sakė, būk kada tą dievą mušė 
per vieną žandą, tai jis visai nesipriešino, 
bet atsuko ir kitą. “Štai mušk, kiek tik no
ri!” Tas misionierius mokino, kad nesi
priešinimas, tai yra labai geras dalykas. 
Bet tam nesinorėjo tikėti. Kokis čia geras 
dalykas, kad jeigu štai jūsų tas dievas ne
sipriešino, tai jį mušė ir užmušė, ir dar 
prie sienos prikalė. Et, keistas gerumas. 

Bet, matyt, tas misionierius yra gudrus.
Vis apie ramumą ir nesipriešinimą kalba. 
Vis mokina, kad kas karaliaus—karaliui, 
o dievo—dievui. Et! Melas! Apgavystė! 
Karalius, jis juk yra mūsų priešas, jis su
sijungė su baltais prięš chiniečius. Baltie
ji gyvena turtingai, o chinų žmonės ir vai
kai miršta įb^du. Kaip gi tas “teisingasis” 
dievas prisako, kad chiniečiai nesipriešin
tų. Suprantama, jis patsai baltas ir^už 
baltuosius stoja.

(Daugiair bus)

čiu.
Už poros savaičių, pradėjus 

i pavasarinį sezoną dirbti, vęl 
i suėjo tie patys dirbti. Jau nie-

darbininkais.
Išdirbus savaitę laiko, gauna 

j visi darbininkai algas ir visiem 
trūksta po kelis dolerius. Ky- 

. .j, skandalas. Darbininkai

tikrasis dievas.
vardu Francisk mokino, kad dievas tyčia
pasivertė žmogum, kad jį nukryžiavotų už
visus ir net už Pan Tcian-kę. iSako, kad
jį taipgi daug mušė. Tam nesitikėjo. Ko-! eiti,''nedirbti;: aš’nepaisąu? Tuo 
kis čia gali būti *v

pažintum tikrąjį dievą ir išmoktum gerb-Jkoti. 
ti krikščionišką tikėjimą, kuris mokina,’ 
kad vagystė—didelis griekas. Eik ir pabu
čiuok tam ponui ranką.
/Pabaigęs tą, storas chinas pagriebė. Pa
ną už sprando ir nutempė prie baltojo po-’ 
no rankos, bet vaikutis taip piktai sugrie
žė dantimis, kad baltasis ponas veikiau
siai prisiminęs vakarykštį įkandimą, grei
tai atitraukė ranką.

Išvedė berniuką iš kambario ir pasodino 
j tą pat automobilį. Įlindo baltasis ponas 
ir chinietis ir visi nuvažiavo. Sustojo prie 
didelio balto namo, kuriame buvo daug 
chiniečių vaikų, ir balti misionieriai vaikš
čiojo, ilgais keistais drabužiais apsivilkę. 
Pan Tcian-ke pamatė ant sienos sukryžia- 
votas dvi juodas lentas, ir ant jų nuogas 
“žmogus,” prikaltas vinimis per rankas ir 
kojas. Pan Tcian-ke mąstė: turbūt, jie 
taip baudžia savo vagis. Jis prisiminė,

pusės; kuris darbininkas pii> 
miaus uždirbo $20.00, dabar 
jam yra sunku uždirbti net 
$10.00.

Ką gi dabar darbininkai da
rys? Keikia bosus. Sako, 
kad jie. yra apgavikai. O apie 
kovą visai nekalba. Antrą sa
vaitę išdirbus, gauiia algas 
“poniutės:” pasiėmusios bak- 
siukus su pinigais, žiūri piktai 
ir tyli. Paskum už valandė
lės laiko pradėjo keikti: “Bo
sai rupūžės, taip pigiai moka 
ir dar suka paskutinius cen
tus; kad tiem gyvatėm išsuktų 
akis, kaip jie suka nuo mūsų 
sunkiai uždirbtus centus! Kad 
tie pinigai išeitų jiems ant dak
tarų!” , ■ .

Tai kur dingo tie gerieji į 
bosai, kurie jus “mylėjo?” Ar 
jūs tik dabar gūžinėjote, kad 
bosai yra darbininkų išnaudo
tojai ir apgavikai ? Bosai ta
da jums buvo draugiški ir 
mandagūs ir panašiau atlygin
davo už jūsų darbą,/kada jūs

Tai buvo gana įspūdinga 
'prakalba. Nurodė, kas valdo 
ir kaip išnaudojami darbinin
kai Shenectady, ir kaip Sovie
tų Sąjungoj patys darbini tikai 
tvarkosi ir dirba del Visuome
nės naudos, o no parazitų kla
sei . . i j

; STos prakalbos buvo garšiną- 
>, ir vieną draugą, 

A. Kaspariūną policija suga
vo ir suareštavo. Tie lapeliai 

i buvo išnešioti stuba nuo^stu- 
bos; policija sakė, kad-j i iiieko 
neturinti prieš tokį lapelių da
linimą. Bet dabar tą draugą 
neišleidžia po kaucija, laito 
tolimesniam tyrinėjimui. Ne
galėdami sudaryti apkaltini
mą del lapelių dalinimo, kal
tina valkatystėje. Tas žmogus 
turėjo apie šimtą dolerių su 
savim, tai nieku būdu jį nega
li kaltinti valkatystėje, vaikš
čiojime po gatves ir maldavi
me pas žmones pinigiškos pa
šalpos.

Lapeliuose buvo garsinama, 
kad prakalbas rengia Interna*, 
tional Labor Defense, o Vieti
niai kapitalistiniai didlapiai 
rėkia, kad pagavo ^komunistą 
platinant komunistinę literatū
rą. Gi ant to lapelio tik ke
lios eilutės atspausdinta, kvie
čiant į prakalbas. O minėtas 
draugias nėra partijos narys, 
tik simpatikas. Tarptautinis 
Darbininkų Apsigynimas nu
sprendė vesti bylą iki galo ir 
kovoti prieš reakciją.

Proletaras.

WILKES-BARRE, PA.

604 Race St.
S. E. 6th & Callowhill
6th
3rd
5th
7th
7th
7th
3179 Richmond
259 South 6th
3rd & Lombard
N. E. Front & South
2nd
726
3rd
923
1215 South 2nd
Franklin & Vine

&

&

Noble Streets
Noble Streets
Fairmount
Gjeen
Parrish
Poplar

& South 
South .3rd 
& Catharine 
South 3rd

įvyks Bedarbių 17 kp. 
Šioji kuopa susiorgani- 
Clevelando darbininkiš- 
Joje priklauso didžui- 
darbininkai-bedarbiai. 

svetainės ko-

(nors galėjo 
Visi Clevelan-

i

DARBININKU

DAR TURIME 750 EGZEMPLIORIŲ

Kalendorių.

Užsakymus siųskite šiuo antrašu:

ALDLD. 43 Kp. Susirinkimas J
Susirinkimas įvyks sekantį 

sekmadienį, vasario 14 d., Po- 
telionio svetainėje, 53 Bank 
St. Pradžia 10 vąl. ryto. Bran
gūs draugai ir draugės, būki
te susirinkime. Seni nariai at
siveskite naujų narių prisira
šyti. Tie, kurie įsirašėte va
jaus laiku, būkite susirinkime., 
Šiame susirinkime galėsite at
siimti knygas, kurios j’tims pri
guli už 1931 metbs. ' v

. . \ •

Sekretorius S. Pietaris.

. /U
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Amerikos Lietuviai Darbininkai!
Kaip visi žinot, Sovietų Sąjungoje jau šešti metai eina lietuvių 

kalba laikraštis “RAUDONASIS ARTOJAS”.
“Raudonasis Artojas” yra skiriamas kaip žemes ūkio, taip ir pra

mones darbininkams.
“Raudonajam Artojui” dalyvauja daugeliu selkorų ir darbkorų (iš 

kaimo ir miesto korespondentų), kurie nuolatos per “R. A.” plačiai 
nušviečia visus socialistinio darbo laimėjimus.

“Raudonasis Artojas” nuolatos rūpinasi nuodugniai nušviest eko
nominę ir politinę fašistinės Lietuvos padėtį ir klasių kovą Lietuvoje.

“Raudonasis Artojas” palaiko plačiausius ryšius su įvairių šalių lie
tuviais revoliuciniais darbininkais ir teikia skaitytojams daug žinių 
iš įvairių kapitalistinių šalių.

“R. A.” turi šimtus nuolatinių skaitytojų, kaip šiaurės, taip ir Pie
tų Amerikoje.

Sovietų Sąjungoje nuolatos auga socialistine statyba, plečiasi že
mės ūkio kolektyvizacija.

Kiekvienam lietuviui darbininkui ir tarnautojui begalo yra svarbu 
žinoti, kas dedasi Sovietų Sąjungoje. Taigi skubinkitės, draugai, už
siprenumeruoti sau visiems metams “Raudonąjį Artoją”. “*R. A.” yra 
visiems prieinamas, nes jis visiems metams kainuoja tik 2 doleriu. 
Užakymus ir pinigus siųskit tiesiai į “R. A.” redakciją:

USSR. Minsk, Sovetskaja 63, “Raudonasis Artojas”
O kam nepatogu, tai galima užsisakyt per “Laisvės” ir “Vilnies” 

redakcijas. -

DARBAN IŠBAIGTI PLATINTI

KALENDORIŲ

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

Prašome visus darbininkiško judėjimo rė
mėjus pasispausti, kad išleidus visą Darbi
ninkų Kalendorių i svietą, kad jis tiektų 
nauda darbininkams. < . ! ‘ J

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

Visi litera- 
kurie pir-

Puiki nuolaida platintojams, 
tūros agentai, visi platintoj ai, 
muosius užsakymus išbaigėte, prašome greit 
užsisakyti daugiau.

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

i

jis.net


LIETUVIS—o--

i tarai ir aptiekoriai nemyli Dr. gelio darbininkų ir ne dar-

Ten BuvęsKODĖL SAVIKRITIKA?
t

prakalbas ! negauna pritarėjų, susn-ado. kranštvti
• i sau vieną tinkamą ir nudūlino luapbiyu.

P. R. Baltrušaitis.

GIRARDVILLE, PA.

revoliucioniškūmą ir persi-
Nuo parengimo

Gi jo

Bedarbis.

Waterbury, Conn
n

supuolę—galima revoliucin-

nesenai sū

naus nedalyvaut tokiose kon-. pU0CĮami visokius nukrypė- 
įferencijose, kur reikalaujama n- . :xdqvii<liq ri ūkuotu 
iš valdžios bedarbiams ap- lluf xn lsclavlKus nceiljvotųNORWOOD, MASS.

Kaip St. Louis, taip ir East 
St. Louis kolonijų pažangieji

ge- 
patar- 

ir už 
kainą,

iki pabaigai 1932 metų.
J. Pacauskas.

KIT “LAISVĘ”

i’o p os šalyse. Jis ]
, ,savo kelionės įspūdžius ir nu- 
| rodys skirtumą tarp kapitalis

tinės sistemos ir Sovietų tvar
kos.

4 d. vasario įvyko didelė be
darbių demonstracija ant mie
stelio skvėro. Norwodo be-

Nes, jeigu taip 
būčiau < manęs, tai ir kriti-

te Y

’ A. LI TVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

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

tinkamesnius būdus veiki
mui—mes būtinai privalo
me turėti diskusijas, kar-

į liaus. Ekspertai instruktoriai.
prieinama, patvarkytu lengvu išmokėjimu.

Pilnas važinėjimo kurfeas, įimant ir smulkius pataisymus, $25.0(L. Spe
cialus važinėjimo kui'sjas $10.00. Laisnius gvarantiiojame.

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.

dienos i 
apie sveikatą, j 

matomai, r"4’'1"'

gu būčiau taip manęs, tai

mano supratimu, reikėjo 
kritikuoti. Ne tiesa. '

ofisas ir užbaigė 
Pruseikos revoliucinę 
j erą.” i

čia

“čia nieko 
įkuoti.” O

LIETUVIškA-AMERlkONIškA TECHNIŠKA' 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Tapkite šoferiu ar mechaniku, 
mokite šio amato seniausioj ir ge
riausioj įtaisytoj mokykloj. Vienati* 
nė Lietuviška-Amerikoniška Automo
bilių Mokykla, kuri turi garadžių ir 

t taisymui dirbtuvę praktiškoms lekci
joms ant visokių rūšių taisymo. Mo
kiname generaliai visiško perstaty
mo, carburetor ir visas sistemas 

• elektros pritaisymo prie automobi- 
pilną mechanikos kursą mokestis labai

nesvarbu. Jeigu butų taip, i

Tie 
i ir

Vadinasi, tiki 
Man gi | čia jisai ir parodė savo' 

tas visai neapeina. Mes, ko- ■ oportuhistinį veikimą ųniji- į 
m 11 Ki 1 1 i t 'r i ivn'nri i r. L i milo 1 •  J 1 ” 1  /T 

TELEFONAS AJDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ (

' NAUJAUSIOS MADOS

ir tęsė iki 6 vai., o žmonės ra- j vilna
miai. sėdėjo ir atydžiai klau- -»«• . , ' . ,

[sėsi. Neuždyką lietuviški’dak-, Man teko girdėt nuo dau-

darbininkais, lamstų Partiją.
■ ■ . Pagal Norwoodo komunisti-

kalbose turėsim progą išgirsti nes spėkas, masinis darbinin-

L...-' Lietuviai darbininkai ir dar-!
Vo_ bininkės, stokit į Komunistų i žalingo proletariato klasei
_ kuri nesvyruojančiai į ir jos revoliuciniam judėji-

< >

Penktadienis, Vas. 12, 1932 Puslapis Penatas

valdžiai reikalavimus bedar-' kurių daugybei pašalpa būti-? ’
bių šelpimo reikale, minia virš ■ nai reikalinga.
K Art U-J u:.. ---------. ------- Q-------

Waterburio Lietuvių šviesos1!, . v. . x. .
.. .... t _ italui J. J. Kaskiauciui.Draugijos susirinkimui 7 vasa- I . . . . . _. - . . . . .v. imu prisirinko pilna svetainę,no buvo prisiųstas laiškas nuoi^^ \ T TZ XI . v. , ,, -o j u- m u . • v. įDrg. J. J. Kaskiaucius kalbėjoBedarbiu Tarybos, kviečiantis i . . ,• -j-Z- ■ i ’i u- i dviem, atvejais—apieprisidėti prie bedarbių, kon- i ... . .

uumvo j t« oucv.v.uvjy ferencijos. Po trumpų disku-1 11
žaros prakalbom, kurios įvyks,0 ne tinginiauja; kodėl mano j sijų tapo išrinkta delegatas pracjg:0 kalbėti nuo 2-30 vai ' TVni Anii> Qnw<iifnvi Prnin subatoj, 13 d. vasario, 7 :30 ! vyras—ir į Lietuvą važiavo, i dalyvaut toj konferencijoj va- .v; a n Ji i Dai Apie Sa.yy&tovl I1 Ota
vai. vakare Simo Yociaus sve- J - , -
tainėi, 537 Collinsville Ave., ^abar nedirba, ir tai never-
East St. Louis, Ill. 1 kia’

Jau iš kalno galima spręs- bedarbiu
ti, kad šios prakalbos bus žmo- 1 ....
nėmis skaitlingos. Nekurie St. ' , _ . . ltT . . . kavo, nurodė, kad vioxLouis draugai nepatenkinti,1 . .! . _.. , . . .. , . et- mukai negali būti taip, kaipkad drg. Mizara nekalbės St. V„v;c,
Louis, Mo., tačiaus, draugai 
nieko padarysi, nes drg. Miza
ra mūsų apielinkėj apsiėmė į 
pasakyti tik penkias , prakal- 
bas. Tad A.L.D.L.D. 13-to, 
Apskr. valdyba darė, ką ge
riausiai galėjo, ir rengė pra
kalbas tik svarbesnėse vietose.. 
Gi mano supratimu, St. Louis/0’ 
draugams nebus didelio keb- Į 
lumo, nes prakalbos įvyksta j... 
labai patogioj vietoj. 'bininkus o ne kanitalistus

šios apielinkes lietuviai dar-; t>lninKUS> 0 ne . KaP>talls™s. 
bininkai ir darbininkės, atsi-: 
lankykim į šias i 
skaitlingai ir išgirskim drg. j, . . ... 
Mizaros prakalbas. .savito keliais.

Mizara yra ne tik ka geras j Bedarbių demonstracija bu- 
kalbėtojas, bet taip pat pro-1™ pilnai sėkminga ir parodė, 
letarinis rašytojas ir dailinin- l<ad Norwoode yra armija Le
kas. Jis tik šiomis dienomis I darbių, nes demonstracija įvy- 
sugrįžo iš Sovietų Sąjungos, i 2-rą valandą dieną, o susi- 
kur per 10 savaičių apžiūi’inė- j uinko virš penkių šimtų minia, 

, jo darbininkų 1_____ ____ t.
Jis ten lankėsi fabrikuose, an-; 

k glių kasyklose ir 
ten dirbančiais
Todėl, dalyvaudami šiose pra-

vu.vo.n. * .. ’ ~ imu, Kati prieiti prie vienu-i tylią mano kad rpvolnicm-d a u uoli miniu dalvku iš darbi- ■ ^0 judėjimo darbas yra varo- . _ _ i > • -aaukeij naujų aaiyKų i. aaioi niaxia va(yq clesnes nuomones savo tar- trumo9 Visai ne iis ten iš-;ninku tėvynės, Sovietų Sąjun-1 mas laoai plačia vaga. i V L . ’J i v ” i
gos. Be to. drg. Mizara lan
kėsi Anglijoj, Fra nei joj.

Drg. R. Mizara Kalbės 
East St Louis, Ill 500 bedarbių su pritarimu 

kalbėtojams atydžiai klausėsi. 
Bet atsirado lietuviška “kapi- 
talistė” Grinkevičienė nuo Cha- 

St. Louis kolonijų pažangieji kuri pradėjo tyčiotis,
lietuviai darbininkai ir darbi- kad čia susirinkę bomai, gir- 
ninkės yra susidomėję drg. Mi-. tuokhai. Sako, tegul dirba,

Vasario 7 d; Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo 49-ta 
kuopa surengė prakalbas Dak- 

žmo-

kitoj organizacijoj, taip ir SKAITYKIT IR PLATIN-'

delegatas
i vyras—ir į Lietuvą važiavo, I dalyvaut toj konferencijoj va- 
tūkstantį dolerių praleido ir sario 14 d. Hartforde.

Buvo pakeltas klausimas, i 
Kitoms moterims įsipy- kad ši draugija prisidėtų prie ; 

ko jos tokis nachališkas tyčio- Lietuvių Darbininkų Susivieni- 
Karalie- jimo.

nė su Misevičiene ją sukriti- rinkta komisija pasiteirauti, j 
visi darbi- ■ kaip būtų galima prisidėti prie

> Į L. D. Susivienijimo ir kokiomis 
sąlygomis.— Apie draugijų i 
prisidėjimą prie Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo turėtų 
būt daugiau rašoma ir aiški- D.S. 49-ta kuopa surengtų dau ■ 
narna mūsų laikraščiuose, kad giau panašių prakalbų, 
draugai galėtų susipažinti su didelis skirtumas nuo S.L.A. 
visu tuo reikalu.

Pruseika dirbo Hilmano 
ofise — redagavo “Darbą”, 
unijoj nepriklausė ir nevei
kė unijiniame judėjime nors 
ir turėjo "progų tą daryti, 
kaip jis pats nesykį kitiems 

ClIYCVUCl. | i <
patiko. yfa sakęs.

TZ. , t i -v iKaskiauciu. Mat, jis aiškiaiKiek padiskusavus, is- . , r , .... . .. pasako, kaip žmogus .gali būtikomisija pasiteirauti, 1 , . ,. •1 sveiku ir kaip gali susirgęs gy
dytis; tada biznieriškiems dak

tarams ir aptiekoriams • nėra į 
1 biznio.

Yra pageidaujama, kad’ L. i

■ taw) vyras, kuris yra dailydžių 
i kontraktorius: jis turėjo prie
igos prisilupti pinigų statyda- 
' mas stubas tiems patiems dar- 
i bininkams. Taigi jūs ir pra- 
i lobot iš tų pačių darbininkų, 
Įneš pas turčius jis nedirbo.” 
! Pagaliaus, darbininkės pareiš-

: “Jei tu jauties kapitaliste, 
Itai ko gi čia landžioji į darbi- 
i ninku demonstracijas? Juk į 
j šią demonstraciją šaukė dar-J

^^i ka?.ital!stus' j Gal būt yra žmonių, ku-|jose neveikė ir unijos na-! 
'Matydama Grinkevičiene, kad -__ • i • . ,■■ - - - - pritarėjų, susirado Į1 iem? aI eina kieno nors pa-1 rlu. nebuvo.

mumstai, užinteresuoti apie niam judėjime. Mes žino- 
teisingą ,supratimą draugi- me Pruseiką partiniame 
jinio vystymosi, keitimosi ■ veikime, politikoj nuo jo 
ekonominių ir politinių są-' atėjimo j partiją, bet uniji- 
lygų, žmonių supratimus,; niame veikime jį žinome 
žmonių ir klasių santikius,1 tik tiek, kiek jisai dirbo i 

, . . .... • Na, o kuo-'
i dirbo Hilmano I 

Kad prieiti maž daug ar-‘ofise? tai ko jisai ten%mo-| 
čiau prie teisingo . suprati- į kinosi? Gal d. Dimas Bena- 

i mo, kad prieiti prie vieno-, mįg mano, kad revoliucin-

valdoma sali.Iiš kurios keletas desėtkų įsto- žmonių n Klasių santimus, ;
____ __ jo į Bedarbių Tarybą. Vienas I klasių kovas, kodėl jos eina, Hilmano ofise, 

t* kalbėjosi su i jaunas ’bedarbis įstojo į Ko- vienaip, o ne kitaip ir tt.' meį jisai

ACdl XX 1 1 1J , X ĮCUlVIJVJj VV ' l . c I * O Ą

kietijoj, Lenkijoj ir kitose Eu- Partiją, kuri nesvyruojančiai įįp jos revoliuciniam judėji- 
papasakos ’kiną darbininkų klasės reika-i muj supralimo, kad išsidirbt

lus ir kovoja už tuojautiniųs | 
būklės pagerinimus ir už galu
tiną pasiliuosavimą iš kapita
listinės vergijos.

Norwoodo darbininkai gau
siai parėmė Kentucky mainje- 
;riu streiką; surinko keliolika 
išimtų svarų drabužių; taipgi 
'turėjom pasilinksminimą —

• Tarp nekuriu A.L.D.L.D. Į šokius 28 d. sausio Finų sve- 
124 kuopos narių didžiausias tainėj, kur žmonių susirinko 
apsileidimas. Tiktai draugai skaitlingai, ypatingai jaunimo 
Kamarauskas ir Dambauskas daug buvo, 
po biskį veikia.
nori nei j susirinkimus ateiti, rie liko pasiųsti per Tarptau-

Man persikėlus iš 17 kp., tinę Darbininkų Pagelbą (W. 
Shenandoah. Pa., du sykius su-j LR.) streikieriams. Tam pa- 
sijieškojau draugus ir susiva-1 rengimui puikiai pasidarbavo 
dinau į susirinkimą. Na,> irjfinės moterys ir lietuvės iš L. 
perrinkome valdybą 1932 me- D.S.A. 44 kP- Garbė joms už 
tams. Bet prisiartinus susirin- aktyvį dalyvumą darbininkų 

., nuvažiuo- judėjime. 
Atėjo tiktai

kimui sausio 31 d 
fu j susirinkimą.
Šie • draugai: Kamarauskas, 
Dambauskas ir Križanauskas. 
O kiti nei akiu neparodė. Ai
tai čia neapsileidimas ? 
draugai turėtu pasitaisyti 
lankytis, Į susirinkimus.

—o—
Drg. Mizaros Prakalbos

dirva gera, 
judėjimui

GRABORIUS,

bininkų išsitarimus: “pro
tauju savystoviai,” ' arba 
“turiu savo supratimą.” Ti
krenybėje, tas jo “suprati- į 
mas” ne jo, o kapitalistinis į 
—tokis, kokio jį išmokino 
kapitalistų klasė per savo 
institucijas, nežiūrint, kad 

j kalbamasai asmuo yra skur- 
■ džius darbininkas. Bet tas 
i žmogus tvirtina, kad tai jo 
! nuosavas supratimas, nes 
i su kapitalistais jis nieko 
bendro neturįs.

Tokioj prasmėj aš supra
tau d. V. B. pasakymą. To
dėl ir s 
kad tokio 
skirp nuo 
nėra. Ir

akiau, jog suprantu,' 
individualio, at- 
klasiu protavimo 
d. V. B. «ako: 
tokio nėra kriti- į 
kritikuoja.
B. nesutinka su!

i • • i ii manim, kad vieno asmens i 
protavimas nėra individua-Į 
lis to asmens protavimas, Į 
bet draugijinis padaras, 
klasinis kapitalistinis pro
tavimas. Po tam jis sako 
(aš ir sutinku su tuo), kad 
“mokykla, laikraščiai, baž- 

” įkvėpia (jeigu taip
ipe, arbei kad atsikratytu nuo moko 'oportunizmo. Dar ga .

įima pasakyti, kad Hilmano! nYcl0S 
suėsti s išsitart) protavimą.

kar-! ar ‘:as Protavimas, ta 
(Mano pabraukta-D. kapitalistine ideologijaskie- 

B.) Šios ištraukos paskuti- nijama, draugijoje, bus in- 
— ----- . - < nis sakinys pats už save i dividuale — vieno asmens

-įtais, labai aštrią savikriti- ka]|,a Įabai aiškiai, jog d.'ideologija? Aš manau, kad
. i V. B. taip supranta,

^ Kritikavau d. V. jB. ra-1Pruseika, eidamas į Hilma- 
šinėlį, susidedantį iš čielos; no ofiSą, atsinešė revoliu- 
špaltos, . pašvęstą kritikai ^cioniškumą, o tiktai ten jį 
oportunisto ir renegato; prarado. O prarado savo 
Pruseikos todėl, kad man

tai visos kapitalistų klases 
savystovis protavimas.

Bet ant galo savo rašinė
lyj ir d. V. B. sako: “Su
prantama, šios dvi klases 
kovoja, jos turi klasinį sa-į 
vo protavimą, kuris kyla iš; 
jų ekonominių interesu” |

- atrodė, jog d. V. B. klai- oportunizmu todėl, kad 
Bet.kih ne- pelno liko virs 70 dolerių, ku- dingas.. Gijo rašinėlyj- Hiimano ofise Pruseika ii- .. .

atsakyme ant mano kriti- dirbo—d. V. B. sako se- f mano pabraukta — D.B.) 
kos, tilpusiam “L.” 2 vasa- į kančiame paragrafe ■ savo
rio, po antgalviu: “Apie Sa-’irašillčlio “L.” N. 27. Gero 
vikritiką” tas pasitvirtina., ................
Drg. V. B. dalinai jau pri
sipažįsta prie klaidos. Jis
sako: “Vadinasi, visas “pra
sikaltimas”, kad nepasako, 
jog Pruseika ir

revoliucionieriaus būta.
Drg. V. B. klausia: “Gal 

d. Dimas Benamis mano, 
kad revoliucingumo?” (Pru
seika nuėjo mokintis į Hil- 

!, aš visai

103 Kliubo Susirinkimas; Dr. 
Kaškiaučiaus Prakalbos; W. 
Liet. Šviesos Draugijos Susi
rinkimas.
4 vas. įvyko 103 kliubo su

sirinkimas; narių buvo apie 
40. Pribuvo delegatai nuo Be
darbių Tarybos su užkvietimu 
dalyvauti bedarbių konferen
cijoj, kuri įvyks 14 d. vasario, 
Hartforde, Conn. Tapo išrink
ta 2 delegatai į konferenciją,

čia veikimui
Darbininkai mūsų 
pritaria.

Drg. II. Mizara 
grįžo iš Sovietų Sąjungos. Jis,
čia kalbės vasarioe24 d., Le- 
vilio svetainėj. Manau, kad 
publikos bus labai daug. '

Mums tik reikia pasidarbuo-1
ti, o galėsime A.L.D.L.D. 124 ; nepaisant, kad_ Tomas Matas 
kuopa išauginti iki 100 narių lr J° pasekėjai bandė kliu-

jLo. narius gązdinti, kad ge-j tai bolševikai visur kriti-

pirmiau ■ mano ofisą). Ne, ... ___
būvi/oportunistu, t. y. pirm taip niekuomet nemaniau ir 
jo sėdėjimo Hillmano ofise, nesakiau.

$ Tas tiesa, nėra ko ginčytis , XJ xxxx<,x-
(mano pabraukta — D. B.), Fuot nebūčiau pradėjęs. Jei- 
Toliau d. V. B. teisina save,
kad ne “visuomet ir kiek- ■ mucĮViejų supratimai būtų 
vienam rašinėlyj galima tai '.supuolę—galima revoliucin- 
pasakyti”. Aš nežinau ką gumą prarast, galima ir 
visuomet ir kitur d. V. B. įgyt!
sakė apie Pruseiką. Bet aš • _ ,v .t !
kritikavau ta rašinėlį, kuris Pasiiei^kia

■ da viena klaidinga tenden- 
kuo- kuomet jis mėgina uni-' 

met d. V. B. sako, kad tas veikimą padalyt beša-

O Bedarbių ‘Taryba rei-

ant to savo brangaus laiko, 
popieros ir rašalo, jieškoda- į 
mi faktų: kur, kada, del ko 
ir kokiais tikslais tie išda
vikai krypo nuo proletaria
to. Tas reikalinga parody
ti darbininkams, kad pa
gelbėt jiems atsirubežMoti 
nuo tų išdavikų, kad darbi-, 
ninkai nebesektu naskui <*■ X

draados; girdi, čia valdžia yra 
įsteigus fondą bedarbiams ir 
jie esą aprūpinti.

Bet vienas žmogus, nors Ir 
sandarietis, puikiai pastebėjo

darbiai per savo kalbėtojus iš-1 “matiniams,” kad tokia pa-, 
dėstė savo reikalavimus del,šalpa, kaip dabar, tai atrodo, 
nuolatinės bedarbiam para- kad “ubagas ubagą turi šelp- 
mos. Norwood? bedarbiai pa- ti. 
statė šiuos reikalavimus: (1) kalauja, kad būtų aptaksuoti
Neleistina bedarbių mesti iš i kapitalistai ir iš tų pinigų bū- 
stubų,; jų reųdas turi užmokė- tų mokama bedarbiams ir se- jUOg ant toliaus. 
ti miesto valdžią; (2) $10.00 niems darbininkams pensija,!
į savaitę kiekvieno bedarbio ir mes turime prisidėti prie to, Oportunistas 
šeimynai ir po $3.00 ant kiek- nes tai yra teisingas reikalavi- 
vieno šeimynos nario, kuriam mas. Vienas žmogus, katali- 
reikalingas užlaikymas; (3) kas,- kalbėdamas pasakė, kad 
$7.00 į savaitę pavieniui be- Tarnas Matas dirba kasdieną 
darbini; (4) uždyką pienas vi- ir jam pašalpa nereikainga; 
siems bedarbiu, kūdikiams; už tai jisai ir priešingas; bet 
(5) uždyką daktaro priežiūra j nors jam pašalpa nereikalin- 
ligoj visiems bedarbiams ir ga, bet kad turėtų žmogišku^ 
mažai dirbantiems.

Kada kalbėtojai dėstė be- jis žino, kad bedarbių Ameri- 
darbių sunkią padėtį ir statė'koj randasi apie 12,000,000,

jausmus, tai taip nekalbėtų

Revoliucio- 
niei ius

1

‘ Klaidingas d. V. B. su
pratimas veda prie klaidin
gų aiškinimų,/ išvadų. Pa
gal d. V. B., partijoj, poli
tikoj galima būti oportunis
tu, o. unijoj—revoliucionie
rium. Jis sako.:

“Pirm to, Pruseika uni-

iisKu, bepartyviu. Tą jo 
tendenciją rodo pasakymas: 
“Mes žinome Pruseiką par
tiniame veikime, •> politikoj-, 
nuo jo atėjimo į -partiją, 
bet unijiniam veikime jį 
žinome tik tiek, kiek jisai 
dirbo Hilmano ofise.” D a 
daugiau, -čia dargi net pa
teisinimas Pruseikos/ arba 
daleidimas galimybės Pru- 
seikai turėti kitokį, ne opor- 
tunistinį supratimą kas lie
čia unijinį judėjimą. Revo
liucionierius, komunistas,— 
bolševikas, nežiūrint, kad ir 
nepriklauso unijoj, neveikia 
joj—negali suprast politiką 
partijoj vienaip, o organi
zacinį judėjimą kitaip, kaip 
tik iš revoliucinio taškare- 
gio. Kitaip jis nebus revo- 
liucionierium-bolševiku.

Lyginai kaip Kuodis dir
bo “Laisvėj”, o. nepriklau
sė partijoj ir neveikė jokioj

Aš irgi tą patį sakiau.
Da vienas dalykėlis. Drg. 

V. B. pasakojimas, kad 
“kiekvienas dirba sau, kitus 
išnaudoja ir net žudo,” ne
tinka dabartinei kapitalisti
nio prekių dįrbimo del tur
gaus sistemai. Jeigu būtų 
taip; kad kiekvienas dirbtų! 
sau, tai aal nei tų kovų ne-: 
būtų. Visa bėda ir • gludi Į 
tame, kad dirbama ne sau, 
o kitiems. Darbininkai yrą 
priversti dirbti kapitalis
tams, kurie išnaudoja ir net 
žudo pirmuosius. Gi kapi
talistai, jeigu būtų1 pavie
niai, tai gal toksai terminas 
butų galimą vartoti, bet da
bar . jie susiorganizavę į 
Prustus, kurie valdo viską 
ir išnaudoja visus. Tai kaip 
jau galima sakyt, kad — 
kiekvienas sau.

Dimas Benamis. I

Rell Phone. Poplar 7545A. F. STANKUS
G RABORi U8r UNDERTAKER

U)bnl«.w>jo,i» Ir laidoja rtUMlrn.ln. ant 
rf.oltiq kapinių. Norintieji geramlo pa- . 
tarnhvlmo ir už kainų nniiadf»o
valandoje iaųkltia paa tataue. Pat man. 
(jalite eanii lotu, ant vUokių kr.Dinlu ktt. 
jfut-laaaiotta vfatoM Ir už žem* kainų. __

MEDICIN. DAKTARAS

S. A CEBSBV ,s, 
223 2nd Ave. & 141 h St.

Room 15, New York
Gydau įvairias ligas:

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

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

Sekmadieniais, nuo 
12 iki 3- valandai po pietų 

Tel.: Tompkins Square 6-7G97

Norintieji 
riansio 

navimo 
žemą

nuliūdimo va
landoje imi ki
lia pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

Tel.: So. Boston 0304-W

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
ą-z f

M. TEITELBAUM, Manadžeris
Įžanga Dieną ir Naktį 50c 

Sukatos vakare 75 centai
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visų naktį ant trečių lubų, oringam kambary—35c.._
Naujai7 perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati
darė naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lnpiiotos vantos išsiperimui veltui: 
MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTAICMINKAIS, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai dėlei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga 
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga
rantuotu patarnavimu.

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

KELRODIS: B. M. T. cl etai te riti; išlipt ant Flushing Ave. stoties;
B. M. T. subway—išlipt ant Montrose Ave. stoties; visais 

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisiiiuotasj 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 513 
Keystone—Main 1417

Įvairių karštų gari
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos į v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, Ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai nuo 
Staen Island Fer
ry.

LUTV1NAS

L u t ▼ in’e Hali yra 
pląčiai 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 Hz-' 
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

3=

(023 M t Vernon Street 
Philadelphia, Fa.
t**t*4»

VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

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

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

Ilardynaa*. . tutnlay^na, ev(tatywi.a.H, vupraat elektriką Ir magnetizmą. Ir valiavimą, 
Ir planą automobilio; mokinam dlenonaU tr vakarai* lietuvių ir angių knlboM. 
Mokytojau vra Žymfia ekspertai —L. TIOHNIAV1CIUS, B. J. VAITKUNA8 ir kiti. 
Leidimą (Liceme) ir Diplomą gvarar.tuoj&me už tuažą užmokeatĮ. Met padedam 

-kiekvienam bvia pirkimo karo. Užvfrafiymae j mokyklą kiekvieną dieną nuo ® ryte 
Iki #-tai valandai vakaro. Nedalioje nuo 10 ryto iki 2 vai. po J>i«tų.

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
121 K. 14th STREET Near 1st Avenue NEW YORK CITY 

Telephone, AJgonąuin 4-4049



. Puslapis šeštas .

VIETINES ŽINIOS
Avė.

and Audubon Ave.Komitetas išleido atsišaukimą, I bentų atsisakė dirbti^; kai ku-

/

1st Avė.
West 44th St.
East 66th St. 
Amsterdam Ave.
East 105th St.
West 302nd St.
East 125th St.

rie iš jų stojo į pikieto eilę 
išvien su streikuojančiais dar
bininkais.

139th St.
Ave. and Freeman St. 
and Morris Ave.

NEW YORK. — Sukniasiu
vių Streiko Suvienyto Fronto

Miesto dalyje, vadinamoje

Tūkstančiais Demonstruoja Streikuojanti 
Sukniasiuviai ir Streiko Pritarėjai

Penktadienis, Vas. 12,-1932

J Tag Day Rinkliavas 
Šaukia Sukniasiuvių 
Streiko Komitetas

Tool and Die Šapoj, 254 Can
al St. Bosas prieš juos išėmė 
laikiną indžionkšiną iš teismo, 
kuris draudžia pikietuoti už- 
streikuotą dirbtuvę. Bosai pra
dėjo gabentis streiklaužius. 
Streikieriai atsiliepė į juos 
neskebauti, ir dauguma atga-

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusiu Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

931
519
419
180
316
140
235
117th St. and St. Nicholas
9.17 St. Nicholas Ave.
257 West 133rd St.
169th St.

Bronx:
480 East
Intervale 
163rd St.
Archer St. and Taylor Ave.
172nd St. and Shakespeare Ave.
182nd St. anų Aqueduct Ave.
240th St. ami) Matilda Ave.
Claremont Parkway and Washing

ton Ave.
232d St. and Kingsbridge Terrace
Mosholu Parkway and Briggs Av.

I kad visi darbininkai ir cFarbi- 
! ninkės imtų tam tikras dėžu- 
I tęs ir su jomis eitų į gatves ir 
namus parinkti aukų streikuo
jantiems Kentucky mainie- 
riams ir New Yorko sukniasiu-| 
viams, šį šeštadienį ir sekma
dienį, tai yra vasario 13 ir 1<» 
d. Dėžutės gaunamos “Lais
vės” raštinėj bei po num. 6 
Graham Ave., Brooklyne.

Savo atsišaukime Streiko 
Komitetas primena, kad pre
zidento Hooverio valdžia pa
skyrė du bilionu dolerių gel- 
žkelių kompanijoms, bankinin
kams ir kitiems išnaudotojams. 
O iš antros pusės, ta valdžia1 
padeda darbdaviams

NEW YORK. — Kairiosios kabės delei jų pasiuntimo ka- 
Siuvėjų Unijos vadovybėje, Įėjimam 
tūkstančiai streikuojančių suk
niasiuvių ir jų streiko rėmėjų ! Harlem, streikuoja jau ketu- 
demonstaiwo, kaipo masinis pi-i rių dirbtuvių sukniasiuviai: 
kietas, pereitą trečiadienį, 8 Beauty Girls Shop, New Mod- 

■iki 9:30 vai. iš ryto. Demons-1 el Shop, Gapelito Shop ir Ita- 
traeija nusitęsė .per ištisus pen-1 lian Shop. Tose siuvyklose 
kis blokus, maršuojant greta ’ darbininkams vidutiniai buvo 
baltiesiems ir negrams darbi- mokama tiktai nuo 5 iki 15 
ninkams, jauniems ir seniems, dolerių algos per savaitę. Ki- 
vyrams ir moterims. Demons-j tų Harlemo dirbtuvių sukhia- 
travo ne tik stodami už kai-isiuviai taipgi organizuojasi 
riosios unijos reikalavimus, bet' streikam 
ir smerkdami kompaničnos In
ternational Ladies Garment 
Workers Unijos vadų Schlesin- skelbia, būk 
gėrių ir kitų politiką. Tai yra 
.“socialistaujanti” vadai iš' muštas.” 
Amerikos Darbo Federacijos. į Kitas, atvirai buržuazinis 
Demonstrantai smerkė tuos ! žydų dienraštis “Day” pereitą j kiti, 
mulkintojus, kurie išvien su j trečiadienį rašė, kad daugelis j kapitalistų politikai, 
fabrikantais padarė lokautą j “bosų prašo ■ • • -- ‘ \ "
prieš savo jojamus darbiniu- kytis,” o tik pora dienų pir-[tinių . darbininkų 

miau tas pats “Day”
Demonstracijoj buvo daugelis į būk šis “streikas neturįs j d- i Tarybos šiais laikais 

’ narių ir iš Schlesingerių kom-Įkios svarbos.“ '
paninės unijos. Maršuodami j 
su pikietininkais demonstran- 

. tais, jie pareiškė, jog tik kai
rioji Adatos Darbininkų In
dustrinė Unija teisingai veda 
kovą už darbininkų reikalus.

Po demonstracijai įvyko ei
lė streikierių mitingų įvairio- 

• se svetainėse; tapo suorgani- 
zuota nauji streiko komitetai 
įvedimui kovos tam, tikruose 

į blokuose, kur yra moteriškų 
drabužių siuvyklų.

Centralinis Streiko Komite
tas davė raportą masiniame 
bedarbių susirinkime. Dauge
lis bedarbių susiregistravo 
veikliai darbuotis išvien su 
streikieriais.

Tą pačią dieną buvo atlai
kytas specialis negrų darbinin
kų mitingas streikierių svetai
nėj, 559 6th Avė. Kalbėjo 
Maude White ir Ben Gold, 
Slreijio Komiteto sekretorius. 
Pabrėžė būtiną reikalą neg
rams- darbininkams laikytis 
g^Udžiausios vienybės su bal
taisiais. Išrinktai tam tikras 
Komitetas, kurio pareiga yra 
traukt negrus darbininkus į 
didesnį veiklumą ir skleist suk
niasiuvių streiką negrų gyve-, 
narnose miesto dalyse. įvyko 
panašus ir italų darbininkų i 
mitingas.

Ketvirtadienį po pietų buvo 
surengta streikieriams pasi
linksminimai Manhattan Ly
ceum, 66 E. 4th St., ir strei
kierių centre, 559 6th Avė., 
New Yorke. Programas suda
rė John Reed Kliubas, Jewish 
Art Teatras ir Darbininkų 
Kultūrinė Federacija.

Buvo areštuota 17 suknia
siuvių pikietų; bet teismas tu
rėjo juos paliuosuot, nesuras
damas jokios įstatymiškos prie

SYKI ATSILANKĘ PERS1TIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

kus ir pavadino “streiku.

žydų socialistų dienraštis 
Forward” streiklaužiauja;

nėra jokio strei-
ir būk jis “esąs jau su-

Desėtkai šėrininkų, atvyks
tančių iš tolimesnių vietų, stir 
važiuos Į Brooklyną jau suL 
batos vakarei Jiems reikės 
nakvynių.

Draugai ir draugės darbinin
kai, brooklyniečiai, newyork- 

padeda darbdaviams kapoti i iečiai, maspethiečiai ir kiti, 
uždarbius darbininkams ir vi-j kurie turite kiek nors vietos 
siškai atsisako šelpt bedarbius? savo kambariuose, 
Lygiai taip elgiasi ir Amerikos 
Darbo Federacijos vadai, Gree 

Inai, Wollai, Schlesingeriai ir 
pritardami Hooverio — 

Ir tiktai

suteikite 
tiems svečiams nakvynę. Tuo- 
jaus, kuo greičiausiai praneš
kite “Laisvės” administracijai, 
kiek draugų galite pernakvint. 
Prašome duot pranešimus ypa- 

streikierius tai-j Komunistų Partija ir komunis-j tiškai, atsilankant į “Laisvės” 
i vadovauja-j raštinę, kampas Lorimer ir 

skelbė, Į mos darbo unijos ir Bedarbių Ten Eyck Sts., Brooklyne, ar- 
teveda ba adresuojant Special Deli- 

j ryžtą kovą prieš uždarbių ka-j very laiškus, arba, pagaliaus, 
gengste-j pojimus ir už socialės apclrau-'

Visi, todėl, darbininkai, pa
dėkime kovotojams, ypač strei 
kuojantiems mainierams ir 
sukniasiuviams. P a r i n kim'e 
jiems aukų per šias Tag Day 
su dėžutėmis. 
. Workers linternational Re
lief (Darbininkų Tarptautinėj 
Pagelba) praneša, kad šiomis 
dienomis darbininkiškos, drau-

Ochmanas, vadas ;
iriu, tarnaujančių kompanionai! dos įstatymą bedarbiams. 
Į Schlesingerio unijai, pagrąsi-1 
į no bosams, kad jie nesitaiky- 
|tų su jokia gTupe kairiosios 
unijos streikierių, vadovauja
mų Suvienyto Fronto Komite- 

' to.
Fanny W a r s h a f s k y , L.

Scheei* ir Isidor Cohen, veik
lūs kailiasiuvių piiketininkai, 
liko-nuteisti dviem dienom ka
lėj iman.

' net pašaukiant telefonu Stagg 
2-3878. Prašome aiškiai pa
duoti savo vardus, adresus ir 
skaičių .svečių, kiek galėtumėt 
pernakvinti.

“Laisves” Administr.

Adresai Bedarbių Šelpimo 
Stočių Brooklyne ir N. Y.

i Laikrodžiai, Deimantai ir į 
į Auksiniai Dalykai Į
I Dovanom ar patys sau norėda- I 
Imi pirkti laikrodžius, daimantus į 
I ar bi ką iš auksinių daiktų ži- ’ 
i nokite, kad 
j sipirksite.

Į ĮVAIRŪS
| RODŽIAI
I

IJAUSIOS■
!UŽ PRIEINAMĄ
1 KAINĄ
8 ... L . ------- I| Taipgi taisau visokius laikrod- | 
fžius ir kitus papuošalų daiktus. į 
I Taigi kreipkitės pas mane, o aš J 
| stengsiuosi pilnai 'patenki'ntl. ! 
f Williamsburgieciams,- kuriems! 
I pertoli pas mane atvežti pataisy- | 
I mui laikrodžius ar kitus auksinius ? 
i daiktus, palikite “Laisvės” ofise. | 
I Iš ten a.š pasiimsiu ir pataisęs Į 
I atvešiu į “Laisvę.” Jūs užsimo- ‘ 
| kosite “Laisvėje.”

VIKTORAS JANUŠKA
127-17 Liberty, Avė

Tarpe 127 . ir 128 gatvių 
RichmondN. Y.

I—— t»ll-

■

1 
3

pigiaupas mane

LAIK-
NAU-

MADOS

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.

Al
IMt-
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E 

k
I 
e
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TEL. STAGG 
2-5043
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į-.®MIRUSIUs' PARVEŽAM IŠ VISU SALIU, IR IŠ ČIA 
: PAS1UNČ1AM L KUR KAM REIKIA. TŪRIM PRIVATIŠKĄ

f

PIRMAJAI PAGALBAI AMBULANSlNį AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARI^AbjAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM G R AZIA VI ETAx S AVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI?

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Ix MUS, O MES 
KUOGERlAUSiAI PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENAv IR NAKTL MUSU |
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA. I

ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsxx!

MATHEW P, BALLAS I 
(BIEL A’US K, AS) 
GRABORIUS. i 

^UNDERTAKERS AND EMBALMERS
660 G’RAND ST. ' BROOKLYN, N.Y. 
r Mūsų IŠTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUŠ:

žemiau paduodame adresus
T' ” ° kur be- (

darbiai gali užsiregistruot, rei-; 
kalaudami pagelbos—maisto, j 
drabužių, nakvynių ir medika- 
lio patarnavimo. Tos stotys 
per kelias savaites buvo už
darytos, bet pereitą trečiadie
nį vėl atsidarė. Tiesk, kad iš j 
jų buvo teikiama labai mizer-■ 
na .bedarbiams pašalpa ir tai I 
tik Visai mažąiA bedarbių skai-1 
čiui. Bet bedarbiai turi į ją-; 
sias kreiptis'su reikalavimais;’ 
o jeigu atsisako sušelpti, tuo-' 
met bedarbiai su dirbančiais ' 
turi rengti prieš tas stotis de-: 
monstracijas ir priversti mies-, 
to points duot bedarbiams rei
kalingą pagelbą.

Į .. _T xr 1 • • T i -• Z.U111KIU P d VI U V VI rtll 1I KUOS New Yorke ir apielinke.i Home Kelief stočiUj
i sudėjo $800 šelpimui virš mi
nėtų streikų. Tokiomis auko
mis yra ftabar atidaryta ir vir
tuvė sukniasiuviams - streikię- 
riams, 559 Sixth Ave., New 
Yorke, kur pikietams duoda 
sriubos, kavos ii* sandvičių.

Daily Workerio Konferen
cija Sekmadienį

NEW YOBK.—Vietinis Ko- 
jmunistų Partijos distriktas at
sišaukia į unijas, pašalpines ir 
apšvietines darbininkų organi
zacijas prisiųst delegatus į 
Daily Workerio konferenciją, 
kuri įvyks sekmadieni, vasa
rio 14 d., 11 vai., Irving Pla
za svetainėje, 15th St. ir Ir
ving Place. Konferencijos 
tikslas- 
kint finansinį rėmimą 
Workerio, Komunistų Partijos i streikuojanti randauninkai po 

i centro organo. Kaip dabarti-! num. 690, 692, 700 ir 702 East 
[niame
taip ir visose darbininkų ko- jau prispyrė savininką daryti 
vose Daily Wdrkeris yra svai 
blausias darbo ’ žmonių 
kis.

Randauninkai Streikieriai
l Priverčia Savininką prie 
I Nusileidimu

;—praplatint ir pasmar-j NEW YORK, i— Bronxo
‘ Daily ! Bedabių Tarybos vadovaujami,

Kaip dabarti-' 
sukniasiuviu streike, 139th St., išviso 105 įnamiai,

nusileidimus. Jis siūlo'jiems 
įran-j Nupiginti kambarius po du— 

'tris dolerius per mėnesį už 
kiekvieną apavtmentą; bet 

, , v, ni i* i darbininkai ir bedarbiai ran- 
Labdanai Siunčia Bedarbius i dalininkai yra pasiryžę pri- 

' versti jį numušti vendas 10 
procentų.

šeštadieno vakare bus ma- 
Graham Avė., jsinis randauninkų ir pritarėjų

MIRTYS — LAIDOTUVĖS

35 c.

Taryba 
neitų

Jonas Baltuška. geriau ži
nomas, kaipo Lazdių Jonas, 52 
m. amžiaus, mirė vasario 9 
d. Trinity ligoninėje 
votas pas seser

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<f>

Laužyt Streiką
BROOKLYN. Bedarbių

Tarybai, 61 G........... ^’-.,isnns i<iiiiiauiiiiiKų u piiLčnejų 
yra duota žinia, kad miestinis; reitingas atvirame ore, Cyp- 
bedarbių šelpimo biuras siun- | i>ess Ave. ir 139th St.
čia jieškančius pagelbos bedar
bius laužyti maliavotojų strei
ką ant Lenox Rd., tarp 56 ir
57th Sts. Bedarbių

• persergsti, kad niekas
■ skebauti.

Stotys
Brooklyn:

100 W. 3rd. St.', near Sea Breeze 
Ave.

238 E. 8th St. and Quentin Road.
101 Benson Av. from 24th Av. to

Bay 35th St. ,
203 E. 51st St. and Avenue M.
102 7.1st St. and Ridge Blvd.
164 42nd St. and 14th Ave.

Bedford and Church Aves.
47th St. and 3rd
Remsen Ave. and
Albermarle Road

send Ave.
241 Washington Av.

near 4th Ave.
St., near Belmont

Av. and Hemlock

90
2

114
230

Ave. 
Ave 
and

F.
Grave

Trečia Didelė Savaitė
PIRMAS SOVIETŲ RUSŲ KALBOJ 

PAVEIKSLAS

KELIAS I GYVENIMĄ
Viliojantis ir užžavėjantis vaizdas. Ne- 

turėsito sunkumo sekdami veikimą su
prasti dialogą, nes yra išdirbta sistema 
išvertimtL kalbos Ir išaiškinimui vei
kimo. JGs negalėsite dasileisti prasi
lenkti nepamatę to paveikslo.
V CAMEO THEATRE, 42nd St.

East of Broadway
Rodo be per stojimo.
įžanga 26c. iki 1 va), po pietų, 

nuo 1 iki 6 vai. vakare.

Bedarbių Taryba paėmė tris 
bedarbių šeimynas, gyvenan
čias po num. 524 East 136th 
St., nuvedė jas į miestinį'pašal- 
pos biurą ir-privertė užmokė
ti tų šeimynų rendą ir duoti 

j joms maisto,
Tos apielinkės darbininkai 

vis veikliau organizuoja namų 
ir blokų komitetus kovai prieš 
bedarbių mėtymą iš namų 
neužsimokėjimo rendos.

oninėje. Pašar- n . * .v* .
.-i Oną Kiimskife- į Darbininkiškiems' 

nę, po num. 682 Belmont Av ; Menininkams 
bus palaidotas vasario 12 d. 

’šv. Jono kapinėse. Laidotu- Į 
ves prižiūri graborius Mat
thew P. Ballas (Bieliauskas).

NEW YORK CITY

KONCERTAS IR ŠOKIAI
Rengia Tarptautinio Darbininką Apsigynimo 

Latvių Kuopa -
SUBATOJE, 13 VASARIO (FEB.) 1932

BOHEMIAN NATIONAL HALL
E. 73rd Street ‘ New York
1 * J • f įžanga 75 Centai Ypatai

Bus puiki muzikalė programa, dainuos Aido Choras 
ir Merginų Sekstetas. Skaitlingai dalyvaukite šiame 
ikoncerte ir bendrai su latviais darbininkais paremkite 
į kovingąją organizaciją.

Kviečia visus Rengėjai.

321

del

Kaip yra minėta, streikuo- 
jjantiems sukniasiuviams bei jų 
naudai yra ruošiama muzikos 
— dainų programos. Draugai, 
galinti grie'žt bei dainuot, yra 
raginami pranešt apie tai John 

i Reed Club’ui, 63 West 15th 
i St., New Yorke, tarp 10 ir 11- 
tos valandos dieną. Galima ir 
telefonuoti: Gramercy 5-5587. 
Klauskite drg. Pullman. J. L. 
Kavaliauskaitė ir Aido Mergi
nų Sekstetas javi apsiėmė pa
tarnaut tiems streikuojantiem 
darbininkam ir darbininkėm.

Streikuojanti Metalistai 
Kietai Laikosi ,

NEW YORK. — Jau kelios 
savaites streikuoja 90 metalo 
darbininkų, dirbusių Durable

and Carroll

13 
145

14
43 

531

Rockaway.
89th Ave., Rich-

179th Place, Ja-

Str.
40 15th St.

150 Sackman 
Ave.

224 Wortman 
St.

30 165 Conover St.
93 N. Y. Av. and Herkimer St.
15 3rd Av. and State St. / 
54 Sanford St., near Willough- 
bv St.
9 Annex Vanderbilt Av. and 
Sterling Place.

26 856 Quincy St.
176 DeGraw St.
100 Noll St.
Anneix Navy and Concord Sts. 
95 Boerum St.
Leonard St.

850 Kent Ave.
Throop Av. and Bartlett St.
No. 7th St. near Bedford Ave. 
134 Java St.

Queens:
Beach 94tth St.
102nd St., -near 

mond Hill.
179th St. and 

maica.
Seneca Ave. between George and 

Centre Sts., Ridgewood.
213th St. and 92nd Aye. Queens Į

Village ,
9th St. and Van Alst Ave., Ų.I.C. : 
Sanford Av. and Union St., Flush

ing
Britton Ave., Elmhurst.
214th Place and 35th Av., Bayside
71st St. and 54th Av. Maspeth.
Van Alst Av., near Astoria 

L.I.C.
Manhattan:

8 Henry St.
9 Clark St.
201 Spring St.
29 King St.
293 East Broadway
Textile H. S. Annex 60 West

St.
38 1st St.
Textile H. g) 346 West 
239 East Houston St. 
320 East'20th St. 
357 West 35th St. 
215 East 4-lst St.

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokicilys daktarai specia

listas išgydo įvairias kojų li- 
ęas, 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. .

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo oiiganų^,
DR., M.

215 E
Tarp 2nd

NEW
Valandos 

Nuo
Ncdėliom

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas {čirškinimais 

‘ 1 ’■.. ......... III"

FILURIN
12th St.

ir 3rd Avės
YORKE

mio 10 iki 1 
4 iki 8
nuo 10 iki 2

ir

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau fimias ir chroniškas vyrtj ir 

moterų ligas kraujo ir odos. 
Padarau ištyrimų kraujo ir šlapumo.

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

New YoA. N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryte nuo 10 iki 1, Po pietų nuo S 
iki 0 vai. vakrtre 

Sekmadieniai* nuo 11 ryto iki 1 p'o pietų
Telefonas Lackwanna 4-2180

F

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

f

Naujoku Cigarų

Kainos po 
10c ir 15e

JONO ARBA 
PETRO

MEDICINOS DAKTARAS
B. BAGDASAROV

200 Second Ave.
Tarpe 12 ir 13 gatvių

GYDAU: KRAUJO IR LYTINIŲ 
ORGANŲ LIGAS

Valandos, pn prast n mos dienomia nuo 
ryto iki 1 po pietų. Vakarais nue 5 
8 vai. Sekmadier.mis, nuo 11 ryto 
2 vai. po pietų.

Telef. ALGANQUIN <-8294

11 
iki 
iki

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
• PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.^

JONAS STORES
Fotografas

šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

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

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

JONAS STOKES
512 Marion bl., kampas Broadway 

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

■■■■'" .......  1 . IMI

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue '

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)

BROOKLYN, N. Y.

BROOKLYN, N. SKAITYKIT, PLATINKIT
“LAISVĘ.”

°
o

DŪLAVO.! L' PACIENTAMS

o

o

13th
o

Valandos: nuo 1 iki 3 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare
19th St. Telefonas, Midwood 8*6261
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Petras Naujokas 
Savininkas

Tai
LIETUVIŲ 

isdikbystrs
CIGARAI

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

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

Dirbtuvė
361 Broadway,

Brooklyn, N. Y.

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.




