
‘ "t

KRISLAI
Revoliucinės Unijos. 
Svarbi Konferencija. 
Einame Pirmyn.
Sena, Supuvus Filozofija. 
Kovos Verda.

Rašo Komunistas

I -*•
« Pirmas Lietuvių 

Darbininkų Dienraštis
(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

i

Amerikos Komunistei Par
tijos programa darbo unijų ju
dėjimo klausimu yra dvifronte. 
Iš vienos pusės, mes veikiame 
senosiose reformistinėse unijo
se su tikslu surevoliucionizuoti 

, jų narius ir išmušti iš vadovy
bės reąkcirųus vadus. Iš ki
tos . pusės—-svarbiausi mūsų 
darbo tašką-šiuo momentu mes 
dedame ant organizavimo neor- j 
ganizuotų darbininkų į naujas 
industrines revoliucines unijas.
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Labai palengva, tiesa, bet re
voliucinės unijos stumiasi pir-' 
myn. Tą parodė raportai, iš— 
duoti Darbo Unijų Vienybės 
Lygos konferencijoj, kuri įvy
ko pereitą šeštadienį ir sekma
dienį New Yorke. Pavyzdžiui, 
New Yorke bėgyje paskutiniij 
kelių mėnesių revoliucinių uni
jų narių skaičius paaugo nuo 8,- 
000 iki 16,000, tai yra, pasidvi-

* gubino. Šioj konferencijoj iš
keltas obalsis, kad bėgyje atei
nančių kelių mėnesiij New Yor
ke gauti 10,000 naujų narių, 
arba dasivaryti iki 26,000. Tai, 
žinoma, nedidelis užsimojimas, 
bet geriau mažiau pasiskirti, o 
daugiau gauti, negu perdaug 
užsimoti, o tikslo neatsiekti.

‘•i- -:7
Svarbiausia revoliucinių uni

jų silpnybė tebėrą tame, kad 
mums dar nepavyko jas 
pastatyti griežtai dirbtuvii] pa
grindu. Kaip ir senos unijos, 
naujosios tankiai tebefunkcijo- 
nuoja lokalais, susidedančiais iš 
nąrių iš įvairių dirbtuvių. Kon-t 
ferencijoj ta silpnybė buvo 
vaizdžiai iškelta aikštėn ir nus
tatyta, kad ateityje visos pas
tangos turi būt dedamos nau
jų unijų šaknis suleisti tiesiai 
į dirbtuves ir fabrikus. Nepai
sant, kaip mažytė būtų revoliu
cinių unijistų grupelė, jie turi 
būt organizuoti savo dirbtuvėje 
ir veikti tenai. Ten jų turi būt 
lokalai.

Du Užmušti Rinkimuose
Havana, Kuba. Rinki

mų kampanijos susirėmime 
čionai vasario 28 d. du žmo
nės tapo užmušti. Iš visų 
šalies kampų pranešama, 
kad eina kruvinos muštynės 
masiniuose susirinkimuose.

ĮVAIRIOS ŽINUTĖS
Berlyn. — Hannoveryj 

masiniam rinkimų susirin
kime į Vokietijos Komunis
tų Partiją įstojo 90 darbi
ninkų. Viennebburge ( so
cialdemokratų sušauktą ma
sinį susirinkimą užėmė dar
bininkai ir priėmė rezoliuci
ją už komunistų kandidatą 
drg. Thaelman į preziden
tus.

Cologne. —Rinkimų kam
panijos masiniam susirinki
me dalyvavo 12,000 darbi
ninkų, į Komunistų Partiją

’įstojo 80 naujų narių.
Prague. — čechoslovaki- 

jos Komunistų Partija pa
augo 1931 metais 37 nuo-’ 
šimčiais. Tą parodė sumo
kėtos duoklės; gi.tūkstan
čiai bedarbių narių negali 
duoklių užsimokėti. Tai ne
paprastas partijos atsieki-

DIDŽIOJO NEW YORKO REVOLIUCINIU 
UNIJŲ ENTUZIASTIŠKOJ KONFEREN

CIJOJ DALYVAVO 444 DELEGATAI

Nubalsavo Streikuot KOMUNISTŲ PARTIJA ŠAUKIA AMERI
KOS DARBININKUS j REVOLIUCINĘ

KOVA PRIEŠ NAUJO KARO PAVOJŲ
NEW YORK. — Refor- 

mistinės International Lon
gshoremen’s unijos keturi 
lokalai laikė narių susirin
kimą. Reakciniai vadai 
sušilę bandė įkalbėti darbi
ninkams, kad jie priimtų 
algų nukapojimą.. Bet jų 
pastangos buvo veltui. Dar
bininkai nubalsavo 
kuoti balandžio 1 d.

Amerikos Komunistų Par- vadai Amerikos Darbo Fe- 
tijos Centralism Komitetas deracijos padeda Amerikos 

! išleido manifestą į Ameri-I buržuazijai r
kos darbininkus naujo karo 
pavojaus klausimu. Mūsij 
partija nurodo, kad Japoni- 

Ijos kruvini žygiai Chinijoj 
yra nukreipti prieš Chini- 
jos revoliuciją ir prieš So
vietų Sąjungą. O tai reiš
kia naują pasaulinį gaisrą.

NEW YORK. — Vasario Irevoliucines-unijas ir 
27 ir 28 dd. čionai buvo lai
koma revoliucinių unijų 
konferencija, kurią sušaukė 
Darbo Unijų Vienybės Ly
ga. Konferencijoj dalyva
vo 444 delegatai, iš kurių 
99 buvo 'nuo 76 dirbtuvių 
grupių, atstovaujamų 24,- 
709 darbininkų, 230 delega
tu atstovavo revoliucines 

9.

unijas bei senosiose unijose 
veikiančias lygas. Jie at
stovavo 24,299 darbininkus. 
41 delegatas, buvo nuo 21 
broliškos organizacijos ir tt. 
Svarbu ir tas, kad 57 dele
gatai atstovavo. 39 opozici
jos grupes, Amerikos Dar
bo Federacijoj.

Tai buvo hepąprastai 
skaitlinga, gyva ir entuziąs- 
tiška konferencija., /joje 
buvo iškelti visi revoliucinių 
unijų judėjimo trūkumai ir 
nutiestas kelias ateities dar
bui tarpe darbininkų Did
žiajam New Yorke.

Draugas Ford sveikino 
konferenciją nuo Raudono
jo Darbo Unijų Internacio
nalo ir išdavė raportą iš pa
saulinio revoliucinių unijų 
judėjimo. Draugas Zack 
davė platų pranešimą apie

apie 
jų veikimą ir trūkumus Di
džiajam New Yorke. .Jis 
nurodė, kad ateityje reikia 
sukoncentruoti daugiausia 
atydos į organizavimą uni
jų metalo pramonėje ir tar
pe uosto darbininkų. Tai 
strateginės vietos karui ki
lus. Ten revoliucinės uni
jos turi suleisti’ savo ’ šak
nis.

, Drg. Fosteris išdavė ra
portą nuo Darbo Unijų 
Vienybės Lygos Nacionalio 
Biuro. Jis ypatingai pa- 
briežė naujo karo pavojų 
ir darbus revoliucinių unijų 
ryšyj su tuo.- Jis sakė, 
kad revoliuciniai unijistai 
turi išmokti pravesti gyve- 
niman bendro -,fronto~politi- 
ką streikuose i ir . visose kor. 
vose, Jie rturi išmokti pa
siekti narius reformistinėse 
unijose ir » įtraukti juos į 
bendrą kovą prieš bosus^

! Konferencija . priėmė re
zoliucijas prieš ■ imperialis
tinį karą ir už gynimą So
vietų Sąjungos, už, rėmimą 
Kentucky-Tennessee ; ųiai- 
nierių, už bendrą frontą 
sukniasiuvių streike, už pa*- 
liuosavimą Tom Mooriey ir 
Scottsboro jaunuolių ir tt.

strei-

Sovietų Sąjungoj
POPIERA t

išdirbo
30 sau-

Vakarų

Balachnos popieros kom
binatas 29 , sausio 
193 tonus popieros, 
šio—167 tonus.
Soclenktynės Tarp

Sibiro ir Kazakstano
Vasario 1 užsibaigė pa

tikrinimas socialistinių len
ktynių tarp Vakarų Sibiro 
ir K^zakštąno del duobos 
parbngimo filąnų' išpildymo.

ruoštis prie
i naujo karo. Jie ardo dar
bininkų vienybę. Ji padeda 
bosams laužyti streikui ir 
triuškinti augantį komunis
tinį judėjimą. ' ' ■

Amerikos Komunistų Par
tija sako,, kad apgaudinėja 
darbininkus tie, kurie neva 

TZ M .__skelbia Japonijai “boikotą”
v. u ,s y . g 1 ’ .-p"1 bei reikalauja “boikoto”,sime kruvinos puotos pries. ... , ... *chinu revoliucija ir įrieš ’T*P^tų n- visokuj. ap- 
Sovietų Sąjungą AmehkoS^Į^dabJ“ 1
imperializmas lošia vado-|§ ... ' m • ’ ’
vaujama role. Varde neva L X1.<( J .i „ . .. r į įtikinti darbininkus, kad jie • .]“!~o Chimjos nepahe- įegtotų j revoliuci^. koJvą 
ci my es pues japonus, ,jeg karo pavojų .0 m‘any- Į 
Amerikos imperihhstai mo- L , ,, ,Mtao). kai. spek^ . jį,

Japonijos \ im pe^ialištai ■ lio plėšikų, 
šiandien lošia rolę budelio.! Komunistu Partija sau- i 
~ ‘ ‘....................................  ‘ ‘ ------ štotiOd

kos imperialistinius plėši-

tų, jog “boikotu” bus'gali-

Amerikos Darbo Federacijos 
vadij ir kitų reakcionieriij ir 
reformistų filozofija yra, kad 
krizio, bedarbės metu negali
ma nė sapnuoti apie unijų au
gimą bei stiprėjimą, arba apie
streikus ir kovas.- Ir štai kodėl mas. 
kiekviename krizyje reformisti- 
nės unijos beveik kojas pakra- 

♦ tydavo. 7
Darbo Federacijds unijos, tar-i nįaus Katedros ,į tarptauti- 

/e nį bedievybės muziejų. Tai 
bus centras istorinių kūri
nių, kurie parodys, kaip ir 
kokiais bjauriais būdais ku
nigai ir bažnyčia apgaudi
nėja tamsius žmones.

Sofija. — Municipaliniuo
se rinkimuose Bulgarijos 
komunistinė D a rbininkų 
Partija gavo 38,003 balsus, 
valdžios koaliacijos partijosiky valstijoj, Darbdavių Su- Patriotinė Lyga’. Preziden- 
krūvoje_ 78,540 balsų, “de-^vienijimas: visur išlipdė tu išrinktas buvęs Kentuc-
mo^ratinės opozicijos” su-] 
rašas—17,030 ir ; fąšis'taį;—; 
l,00&. Rinkimai skaitoma 
dideliu revoliucinių darbi
ninkų laimėjimu.

Leningradas. — Pradėtas
Ir šiandien Amerikos darbas perkeitimo Kaza-

tum pavasarį sniegas, tirpte1 
tirpsta. Daugelyje pramonių 
pasiliko tik grobiai. Gi strei
kų neveda. Jos tik ateina bo
sams padėt revoliuciniij unijų 
iššauktus streikus sulaužyt. Tą 
jos padarė audėjų streikuose 
Patersone ir Lawrence; tą da
rė Pittsburgh© srities mainie- 
rių streike; tą šiandien daro 
streikuose Kentucky mainierių 
ir New Yorko sukniasiuvių.

KENTUCKY VAISTUOS KRUVINOJI
BURŽUAZIJA PASIKAUSTĖ KOVAI 

IKI MIRTIES PRIEŠ KOMUNIZMĄ
Harlano pavieto, Kentuc-|das duotas i, ‘Krikščioniška

Vi

Revoliucinės unijos sudaužė 
tą seną, supuvusią reakcionie
rių filozofiją kad krizio metu 
negalima kovoti prieš bosus. 
Jos parodė,' kad Marbininkai pa
siryžę kpriešintis bosams nepai
sant yisjj keblumų. Jos paro
dė, kad darbininkai stoja į uni
jas kad, ir bedarbės mėtų.

Lovestoninių renegatų nusis
tatymas šiuo klausimu atkreip
tas prieš’ naujas, revoliucines 
unijas. < Jiė siūlo komunistams 
likviduoti naujas unijas ir vėl 
apriboti savo veikimą senosio
se unijose. O praktikoj tas 
reiškia talkininkavimą bosams 
ir reakcionieriams iš Amerikos 
Darbo Federacijos. Tuo keliu ei
na lietiiviški Pruseikos ir B.ut- 
kai. štai kodėl veik kiekvie
nam numeryj savo klampynės 
jie niekina ir žemina naujas 
revoliucines unijas. ,

Maskva. — Sovietų Są
jungos autoriai parašė at
virą laišką rašytojams, Ber
nard Shaw ir Stefan Zweig. 
Ragina juos aiškiai pasisa
kyti prieš* rengiamą naują 
pasaulinį karą. - u-;. '
•' Kr ‘

PHILADELPHIA, PA.
Drg. A. Bimba Kalbės Ang

liškam ‘‘Open Forum”
Ateinantį sekmadienį, ko

vo 6 d., 3 vai. po pietų ang
liškam “Open Forum” įžan
ginę prakalbą duos drg. A. 
Bimba, iš Brooklyno. Pas
kui eis plačios diskusijos. 
Tema yra “Can We Build 
and Maintain Revolutionary 
Trade Unions During the 
Period of Economic Crisis”. 
Matote, tema labai svarbi. 
Visi lietuviai darbininkai, 
kurie šiek tiek supranta an
gliškai, kviečiami dalyvauti.

Svetainė randasi po num. 
911 W. Gerard Ave., Phila
delphia,- Pa. , • /

paskelbimą, kad jis duos | ky valstijos ' gubernatorius 
Fle-m D. Sampson. Kunigas 
M. T. Disney išrinktas ;viče- 
prezidentuĮ < o t profesorius 
H.- T. Nelson sekretorium.iž
dininku. i į' ; i i

J. ^Pastangos 'bus įdedamos 
suorganizuotų panašias; ly^ 
gas vkitųdsę Kentucky ; <pai 
vie those, su -tikslu ‘‘mirtis 
komunizmhį ; daugiau ipa-t 
garbos įstatymams ir tvain 
kai’.” ’ \ ‘ . ■:
[• Tai Šitokį kruviną,-bjau
rų darbą pradėjo. Kentucky 
buržuazija prieš Amerikos 
Komunistų Partiją. i :

tūkstantį dolerių už (prista
tymą draugo Harity/įack- 
sofi. Pristatyti ga'li' gy^ą' 
arba mirusį! Draugas Har
ry Jackson yra Koriiūhistų'' 
Partijosi Kentucky distriktfr 
organizatorius, » f

Pradėtas baisus^ kruvinas 
karas prieš komunistinį ju-* 
dėjimą. Tam ‘ tikslui susi
vienijo kapitalistai, kunigai 
jr profesoriai; Po- antgal- 
viu “Kentuckiečiai pradėjo 
mirtiną vajų prieš Komu
nistų Partiją” laikraštis 
“Knoxville Journal” prane
ša sekamą:

“Virš du šimtai kunigų,- 
mokslininkų ir . piliečių 
Knox ir kitų pietinio Ken
tucky pavietų pasikaustė 
‘kovai iki mirties prieš ko
munizmą’, i
niam susirinkime, kuris įkilai gaisras.;; Sudegė?; 160 
įvyko Barbouryille/ Ky. ; ’žmonių, o ajiiįą 300 tapo su-1 
(“Naujai organizacijai var- žeista

Patikrinimas parodė, kad O jų užpakalyje stovi viso ;kia visus? darbininkus 
Vakarų Sibiras išėjo perga
lėtoju šiose lenktynėse, iš
pildęs duonos parengimo 
planą 102 nuoš. Kazaksta- 
nas išpildė savo planą viso 
81,7 nuoš. -
Pasiliuosuojam Nuo Įveži

mo Matavimo Prietaisų
i Naftos pramonė iki šiol 
naudojosi plieniniais bran- 

igiai kainuojančiai^ užsienio 
gamybos matavimo prietai
sais. , F ’
Kijevo Sojuznaftos mecha

niškų dirbtuvių udarnikas 
išradėjas Zamychovkis pa
dirbo plieninius matavimo 
prietaisus, sulig kokybės ne- 
bjogesnius už įvežamus iš 
užsienio. Išradėjas premi- 
ruotas. <

Šio išradimo patentą Za- 
mychovskis perdavė . Sojuz
naftos nuosavybe^.

ZamyChoy^Kio , išradimai 
visos , Sąjungos , , maštabę 
duos milionus rublių (valiu- 
ta) ekonomijos,, į' , \ J 

Statomai Stambi šilumos
Elektrocentralė

, I ,

< . • Jaroslavlyje < s-t a t omą 
stambiausia 'Europoje šilu
mos elektrocentralė 72 tūks
tančių ; kilovatų 'galios, kuri 
šių metų gegužės ' mė
nesyje ■ stos • darban. ŠEC 
Aptarnaus 16 Jaroslavlio- 
Ž1 umos-asbesto k ombinato 

irbtuvių.

'^4 

pasaulio imperialistiniai plė- j bendrą kovą prieš Ame 
šikai. J

'Socialistai ir reakciniai kus.

DAR 30,000 JAPONIJOS KAREIVIŲ 
PRIBUVO J SHANGHAI FRONTĄ

Shanghai. — Vasario 28? 
|d. iš karinių laivų-tapo iš- ] 
! kelta į Shanghajų ir siun
čiama į karo frontą dar 30,- 
000 kareivių, naujai atga
bentų iš Japonijos.

Pagalaus chinai tapo su
mušti ir turėjo apleisti 
Kiangwaną. Bet pats mies
telis tapo paverstas į griu
vėsius. Visa vieta nuklota 
lavonais kareivių ir šiaip 
civiliu žmonių. «

4

Bet taip pat pranešama,, 
būk prasidėję derybos tarpe 
japonų ir chinų delei baigi
mo karo. Japonija teberei- * b 
kalauja, kad chinai savo ar
miją ištrauktų už 20 mylių 
iš Changhajaus.

Tuo tarpu Japonija ren
giasi atnaujinti bombarda- # 
vimą Chapei, tirščiausią 
chinais apgyventos Shang- 
ha j aus dalies.

EKSPLOZIJOJE ŽUVO 38 MAINIERIAI J
POCAHONTAS, Virgini

ja.—Vasario 27.. d. čionai 
Boisse^vain ^kasykloj įvyko 
baisi " ekspitejL-* i Užgriūta 
38 mainieriai. Dvidešimts 
lavonų jau išimta, o likusius 
išimti ims dar kėliau dienas.

Prie kasyklos reginys bai
sus.' Nąšlės ir našlaičiai

---- * ’ ' ■ •« »' 
vybei. Ir štai dabar krūvi-' 
ni kapitalistai prarijo savo v. 
vergų ir gyvybes!

h’

160 Žmonių Žuvo d-

Shanghai. Gautas pra-

šiandien masi-1 Tsingyuen distrikte teatre

Liuberecko dirbtuvė: pjau
namų mašinų—-240, pėdus 
rišamų—8, linus raūjamų— 
72.'‘ .•

nešimas, kad vasario 28 d
r Brussels.— ; Belgijoj įsi
steigė’ fašistų partija.' ; Ei
sianti V okieti j os j hitler iečių 
keliu. " '.r) ♦ ■i

M, ?•

DETROIT, MICH.
—

• t v

Kovo 2 d., 8 vai. vakare,
laiko kasyklą apsupę ir ver- po num'. 1343 E. Ferry St. 
kia kruvinomis Ašaromis rengiama didelė iškilmė de- 
netekę savo duondavių., lei studentų, kurie lankė ko-. 
Riksmas ir šauksmas mai-!munistų mokyklą. Mokyk- 
šosi ore su dejavimu ir vai- -lą lankė apie 160 darbininkų 
tojumi. Vienas po kitam la-įvairių tautų. Jie pabaigi 
vonai išnešami į viršų. Vie-i pamokas ir dabar šiame p 
ni jų baisiai sudraskyti, o 
kiti uždusę nuo gazų.
' Mainieriai buvo neorga* 
nizuoti ir baisiai išnaudoja
mi. . Kompanija sunkė jų 
paskutinį prakaito lašą, ne
paisydama pavojaus- jų gy-

X'

rengime atsisveikins. Įža 
ga tik 10 cenfų špatai. Li 
tuviai darbininkai ragiijai 
dalyvauti.

O. $£ 
. 4 Y ■ •

(Daugiau. Pasaulinių 
5-tam puslapy j) ;<

1
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AMUNICIJOS SIUNTIMAS JAPONIJAI

1920 metais1 Butkus buvo Įpa-|la*u}ją vis plattešnio Oje platesnio 
Yašęs straipsdį apie jšviįksĮČ|ą: darbo jihąsių !triiil|^ho į kovą 
“tparksizmą.” Aš tuomet nū-. kalį) prieš naudotojų puolimą 
rodžiau, kad tai pas patį Butkų I ąnt darbininką ir del geresnių 
jo “rnarksizmas“ išyirkščiąs. I dar,bo sąlygų, .tąip. iiyprięs, yišą 
Jis tenai mėgino apibūdint, kaš; kapitalo suūėdyni'ą,. Socialfaši^- 
tai yra partija ir jos vadai, bet ■ tams gi, rūpi phdėį kapįtalis- 
apibūdino ne marksistiniai, nej tąms išeit ,iš krizio darbininkų 
leninistiniai. Pas jį partija ne sąskaiton kapitalistiniais ke- 
priešakinė, organizuota darbi- įiais. Sociąlfašistai prieš dar?

rią,.bxoliAi .(Pruseiką,. Butkus, nistų partiją. Pas “N., G.
irjdįį)i nutyli. Bet tįž tai “N. tija tai tie “palaidi barščiai’’ 
G;’’ risit/ne maža prieš komu- apje ‘kuriuos keli metai< atgal 
h'istūk/ Pruseiką ir kompanija Į jie patys rašė, 
nie prieš kontr-rėvoliucinius 
tūbekistūs, bet prieš komunis- Kas atmeta pruseikinį su pra

tarti ją,tūs, ta kiįtnpanijį pati rita-1 ^imą apie komunistų 
si į kontrrevoliucionierių eiles, kam lupi komunistų partijoj 
Šiandien Jie . liėkoVoja prieš ^ėt priešakinį, oiganizuotą

NEW BRITAIN, CONN.

ke- 
jJais. Socįąjfąšjstai prįeš dar? 

ninku klesos dalis, nę darbiniu- bo masių traukimą į revohūci ’r . 1 •. ii ' 1’ t ' * 1 • vkų klesos vadas, o vien “susi- nę kovą, kąip lygiai jię ir apla- 
pratėlių“ būrys (panašiai žiu- mąi prieš kovą su naudotojais, 
rėjo tuo metu, į Komunistų Par-.j jįę už kovos švelninimą, kur ji* 
tiją ir įvairūs Lietuvos oportu-J prasiJeda, arba net už kęvop 
nistai) , apie .kurį, kąip ą^ie i nutraukimą, nąudofojų nauįląi. 
ašį, .sukasi visi kiti. Tie. ^nti-1 , . namlįniaj. dabarties 
marksistiniai antileninistmiai . Pamatįnlais a^baities

• . 4 • i • ,rl . - v ! klausimais- Pruseika-Butkus,nusistatymai kąip sykis,ir vies-; ... komunistu
patauja dabartinėj naujoj. Prų-; ‘ . .. ;. J*.

-- partijoj? štovejo daug arčiau so-j

■ i-. 4. i „„ 4.^,- 'del ir kova su jajs buvo klęsųnegalėjo suprast, kąs. ,tai >yra i, ... , - -h h- 4-1 ', ■ < . K 'kovos dalis. Pruseikos-Butkaųs
j i kompaniją buvo n^ ųz koyųs
■ ’! aštrini'nia ’ Su , buržuaziją, .0 už 

7/1 n 1 , - j n 1 - 1 I jos švelftinima. Jie jieškojoMO u.). , :r. 1 ‘ -in t niVvnčtic «amovinan draugavimas. Pakanka vien •; , , .T J - 1 1 FaiKi asus Amencąn. 1 bendro darbo su lietuviška btir-Jungtines Valstijos pla- Metai Markei” (vasario 12 e ° 0 0 P“klausy' Dlle!- .......
nuoja išleisti karinių laivų j praneša, kad “nemažas 
būdavo j imui <

mąi prieš kovą su naudotojais
Genevoj “nusiginklavimo” Ir, žinoma, juo daugiau Ru- 

konferencija eina laikotar
py įsiutusio rengimosi prie palei Mandžurijos rubežių, 
karo ir. imperialistų karui tuo mažiau Rusijos spėkų 
siaučiant Chinijoj. Imperia* bus sukoncentruota tuose 
lislinės šalys ginkluojasi, punktuose, kurie gali ;būt 
Francijos karo biudžetas į pavojingi Francijai” (N. Y. seikos-Butkaus partijoj. Nęi aiS*u----- IL; Joo >’ L ■ ■ I Butkus, • nei Pruseiką niekados cialfasistų kaip bolsęvikų to-

• • . r . • _ I del ir kova su ia,is buvo klesu
Jungtinėse Valstijose pa- komunistų partija, 

staruoju laiku pradėta dėsi, kad tai vien .gerų, draugų 
L" smarkiai gaminti amunici’-< net nebūtinai vienminčių, .susi'

įjos spėkų bus sutraukta

per pirmuosius devynis, mė-.1 “Times,” vasario, 24 d.); 
nesiūs 1932 metu višo sieksi 
$600,000,000 (New York i 
“Times” pranešimas,, vasa-

būrį, kaip darbininkų klesos 
avangardą, tas pasak “N. G.” 
nesupranta, kas tai yra parti
ja. Mes atmetam pruseikinį su
pratimą apie partiją, nes mes 
lehinistinio supratimo apie par
tiją šalininkai.

Komunistų partija—tai pro- i 
Jętarinės revoliucijos vadas. 
Kas prieš Įjroletariūę revoliuci
ją, kas prieš kovą su visais 
tąis, kas kliudo žengt prie pro
letarinės, revoliucijos, > tas ir 
.nęgaĮ pasilikt proletarinės re
voliucijos partijoj. '■ Gi -“Nauja
jai Gadynei“ (Pruseikams-But- 
•kjanps) rupi, kad! komunistų 
partijoj galėtų pasilikt ir ne 
proletarinės revoliucijos šali
ninkai, ii, žinoma, kad galėtų 
tenai ; pasilikt tam, kad. iš vi
daus ją griaut, kaip proletari
nės revoliucijos partiją.

• r štai kode! aštri kova turi eiti 
i mokslu jr kada jie išlauk parti--J
| nesutinka, tas nesupranta, nei I jos 

darbininkų klesa, nei 
jos partija.“ Kame 
Mat “N. G.” menše-

trockisttiš, kad rytoj juos užsi
stok *')

Pradėjau aš savo straipsnį 
nuo to, kad Butkus 1920 metais 
išstojo su išvirkščių “marksiz
mo“ straipsniu. Jis tuomet 
skelbė visai nebolševistines pa
žiūras į partiją.' Jei dabar pa
imsim “Naujosios | .Gadynės” 
No. 2; (tai tą ’ pat pamatysim. 
Pas “Naująją Gadynę” kova su 
pportųništais, išsivysčiusiais į 
kairiuosius į socįalfąšistuš, . tik 
“skirtumas nuomotų dėl takti
kos ir strategijos.” Paskuos 
iąktikdš Įr šfratėgijos Artu
mai (ar už1 proięt’arinę revoliu
ciją prieš1 kapitalistus ar su 
sobiąlfašistais ,prieš proletarinę 

‘revoliuciją)—tai 1 tik męnkučiai 
dalykėliai, kuyįe ne'tūr kliudyt 
vieniems ir kitiems, toj pačioj

“gero noro“ priklausyt prie j Tį*.n^rVendradar-1 veikt., Kąs su tokiu
partijos, pasisakyt, kad tau ru-Į ; £ klasiniais darbininkų “Naujosios Gaįynės“ 

Ann r*' — .........— pi darbininku reikalai ii- jau tu.biav? ?u K.lasi llais, aaiDiniW
arti . $1,000,-'skaičius Youngstown dist- partijos narys. O kaip reikia ko- priesai® komunistus.. , -<*ikas 

000,000, kad savo laivyną is- rikte pUeno išllrbysčių gau- vot del darbininkų reikalų gy- yra
T T I . f *». .. nimo, kaip reikia, kovot del naU- vo. 8udr,a*. tslepe’ į dalykas’'

tai laikoma d«tojų diktatūros nuvertimo, | to bendl.adal.biavimo. tiesa, ir vistimai zuri ( partiją ir todėl 
kaip tai kovai reikia partija su-, |e ne taį nesupranta, kas tai yra komu-

i organizuot, paturet joje discipli- , . . - --
na, tai nesvarbu,-kad tik viduj | P1.ųseikoS-Butkaus

taip tegu ir kovoja, arba ir vi-1 
sai nekovoja, o vien pritaria, i 
K<\d tik butų “geri draugai”-’ 
Todėl ir Pruseiką ir [
munistų parti jos kūrimosi me-; 
tu buvo prieš komunistų parti- į 
ją. Jiems tuo metu rūpėjo to-Į 
kia partija, kurioj galėtų daly- 
vaut be bolševikų, taipogi ir 
m.ęnąevikai, ir centristai, ir, ži
noma, be boįlšeVikų vadovaujan
čios roles. Vadovaujančioji ro
lė tur priklausyt senosios ‘ so
cialdemokratijos šalihirikams. 
Kada Amerikoje Komunistų

pi darbininkų reikalai ir jau tu Tą|

ta'diena, t. y. 
žmonių priėjo 

veik pilnutėlis, 
tada pasidarė 

j minią, sūside-

budavoti sulig London Lai-, na užsakymus del amunici- 
vynų “Nusigiriklavimo” Su-1 jos. nors visa į_._ ________
tarties. - slaptybėj. Plienas gamina-

Francijos imper f a 1 i s t ų i mas del kulkų.” 
amunicijos gaminimo fabri-' 
kai dirba pilnu garu, parū- i 
piha karo medžiagą Japoni-i1 
jos imperialistams.

Laikraštis “Business'
Week” (vasario 10 d.).pra
neša, kad “Paryžiuj eina 
gandai, jog Hotchkiss kul-

, . ... , 4. j . i vo partijoj, gudriai slėpė,mmo, kaip remia . kovot del nail-j . J .
diktatūros nuvertimo, . . . , , , .................... • • i to bendradarbiavimo.

Drew Pearson, “ 
re Sun” korespondentas, va

isa rio 20 d., rašo, kad “gau
bta pranešimas iš Hopewell, 
1 Va., kad į penkis laivus bu- 
ivo kraunama nitroginė me
džiaga Armospheric Nitro-

Baltimp- Peštynių nebūtų, kas kaip nori, į

kasvaidžiu išdirbystė dirba Kompanijos prieplau-
koj siuntimui Japonijos val
džiai. Nitrogenas yra svar
biausias iš chemikalų amu
nicijos gaminime. Armos- 
pheric Nitrogen Kompanija’ 
yra |aka Allied Chemical ir 
Dye Kompanijos, kuri .yra 
viena iš didžiausių chemi
kalų išdirbifno kompanijų

dieną ir naktį, gavus užsa
kymus iš Japonijos.”

Laikraščio “Balti m b r e 
Sun” korespondentas Wa
shingtone, Drew Pearson, 
vasario 20 į. praneša; kad 
“Schneider-ęreusot amuni
cijos kompanija Franci j o j, 
kuri kontrojuoja Skoda iš- į Jun tingse valstijose: Sal 

lig pranešinįo į' WaSttW al^ai
& < i * : susimu^, sų. kiton^ĮS pramo

nėmis, stambi šeriĄirikė U. 
S. Steel Korporacijos ir Te- 

(xas ir Gulf Oil Kompanijų; 
r*Francijos finansinis ka. j pastarosios priklauso Mello-' 
pitalas kontroliuoja Skoda1*10 seimynai- 
ginklų ir amunicijos išdir-i Vokietijoj darbininkai, 
bystę. New York “Times” * dirbanti L G. Farben trusto 
'korespondentas iš Vienos lloechst išdirbystej, prane- 
miešto vasario 7 d. rašo: ša, kad nesenai 150,000 to-

“Mažoji Antantė (Fran-;nų salietros (nitrogines me
rijos militariniai sąjungi-;džiagos) tapo pasiųsta per 
ninkai) yra Francijos svar-iFranciją Japonijai. Smar- 
biausias ramstis Europoj ir........... .
Franci j a yra gyvai susiinte- 
resavus jos apginklavimu. 
Tokiuo būdu Franci j a sutei
kė kredito, bet su ta sąly
ga, kad ji pampins ginklus 
ir amuniciją, kurią užsakys 
jos militariniai sąjungiriin- 
•kai.,?

• Tasai pat pranešimas sa
ko, kad iš $24,000$00 paš> 
kolos, kuri nesenai tapo su
teikta Čekoslovakijai,

ną, daug amunicijos par?.1 
duoda Japonijai. Praneša
ma, kad Skbda išdirbystė 
dirba ekstra šiftus ” ’ ' •

Ir vienur ir kitur jie dir
bo ir , dirba kapitalistų reika
lams (gal ne visuomet jautė, 
kad dirbo, bet dirbo), ir vienur 
ir kitur jie buvo ir yra fašistų 
talkininkai. Jų Senasis išvirkš
čias marksizmas dabar ne kas 

(kita, kaip paprastas (nors ir.

H ’ • ’iPasisekimai Visom Pusėm

Kiek laiko atgal mūsų mies
telyje tarptautiniai parengi- 
piai būdavo nelabai našūs. 
Tad šiuo syk, bandant rodyt 
ju.džiai “Penkių Mėtų Planas,“ 
diktai buvo prisibijota, kad 
nepasidarius daug nuostolių, o 
ypatingai dar žinant tai, kad 
tokia. didelė bedarbė, ne vi
siem yra-' galimybės lankyt 
parengimus.

Tačiaus reikėjo nusistebėt, 
kuomet atėjo 
vasario 21 d. 
Rialto teatras 
Rengėjam tik 
lengvą žiūrėti
dan'čią virš šešių šimtų, Susirin
kusių pamatyt, kaip Sovietų 
Sajų n'ga bud a vo j akda r bi n i n kiš
ką tėvynę, Komunistų Parti- ' 
jos1 vadovybėj.

Be to buvo rodomas trum
pesnis judis, kuris atvaizdino 
Amerikos bedarbių padėtį, 
ypatingai didmiesčiuose, — 
kaip bedarbiai . kenčia alkį, 

_ j laukdami eilėse prie virtuvių, 
"j kuriose vos gaunama skysčių 

ir pluta duonos, ir tai dar ne 
visi ir tą gauna.

Reikia žinoti, kad turčiai 
neduotų nei to skystimo be
darbiam, jei ne darbininkų 
reikalavimai per masinius su- 

1 sirinkimus, demons tracijas.
Vis dažpi^u ir daž- •

.’‘i Pruseikos-Butkaus * jeį aš čia klystu, tegu ...... . , -
partija išstoja, išvien su social- “Naujoji Gadynė“ pamėgina at- su kairiomis frazėmis) social-i Turčiam juk šuo yra priimnes-

fašistais ir dargi $u fašistais«virai išstot prieš Trockį, Brand- fašizmas. 
• jprieš komunistus. ’rr'“ • - ....

/ rmXnTlnJ išstojimų, reikalauja tos kovos
- • ■ • j pasisekimas,' kurią veda Pru- 

i seika-Butkųs prieš komunistų 
i partiją.. . , , 
l - '

Dabartiniu metu be kovos su 
Pruseikomiš-Butkais ir kitais 
ji| vienminčiais;r (įvairių tautų) 
negalima sėkmingiau Amerikos 
lietuvių darbo’ mases traukt ; į 
revoliucinę kov^. Pruseikoš- 
Būtkai viduj kbhiūnistų® parti
jos dirbo...kapitalistų naudai Hr 
reikėjo su jais kovot kaip šu 
i’ėvoŪučinėS’ kovosi priešais. 
“Skirtumas nuomonių“ toj ko
voj .buvo nę mažnijOŽiįĮos, o ’ pą-

Wausfmubse

Tų bendrų i įerį, Lovestoną ir kitus renega
tus.

| uis, negu nuskuręs darbinin- 
Z. Any ar ietis, j kas šiame krizyje, bedarbėj, 

Į nes turčiam dabar iš bedarbio 
nėra naudos, nebegalima iš
spausti jokio pelno. Tad bu
vo puikus palyginimas su So
vietų Sąjungos darbininkų pa- 
dėčia—ten jau nėra bedarbės, 

i ten jau nėra išnaudhjimo, ten 
i visi lygūs, visi pavalgę ir bu- 
davoja darbininkišką tėvynę.

Mainierys iš Kentucky 
i streikuojančių kasyklų čia bu
vo atvykęs; tai pakalbėjo apie 
vedamą kovą prieš bosų ir 

i valdžios terorą streiko vietose,
Į* i ~ x------C? ~

flelėsį — be apdarų; ir pagei- pasiryžo darbininkų vienybę

4. II. 32.

EASTONIECIU PARAMA KENTUCKY MAIN1E 
RIAMS IR POLITINIS FRONTAS

EASTON, Pa. Vasario 21 
d. įvyko , Ą.L:D.L.D, 13 kp. 
skaitlingaš susirinkimas, kuris 
pasižymėjo gerais tarimais. 
' Priėjus prie klausimo .Ken
tucky mainierių streiko, nu
tarta' paaukbti iš iždo. Iždi
ninkas raportavo, įad yand^ši 
lij<iF.$2-6L'iUi, visas jždas ir p'a- 
au kotą. Tai p gi .p ą d a ryta k bfe k-

bėgančiais reikalais, vietoje 
stambių knygų, po išdiskusa- ’ 
vimo, prieita prie vieningos; 
išvados, kad knygos, teorinės 
ir mokslinės, kurios nepasens
ta, turi būt leidžiamos apda-! , . • ,
rytos, bet apysakos, kad ir di-lkur bosal su valdžios pagelba 
delfc. — be apdarų; ij- pagei-; pasiryžo darbininkų vienybę 
daujafna daugiau brošiūrų be- Jtaį®JUS
gančiais, klasių kovos klausi
niais. •

Užbaigus . visus . svarbius 
klausimus, vięnas draugas pa
darė tokį sumanymą e Kadan
gi dabar eina susirėmimai Chi- 
nijoj, ir prisiruošimas prie 
puolimo ant Sovietų Sąjungos, 
tad, kad tą viską gerai sekti, 
reikia įsigyti žemlapį svetai
nėje. Tačiaus, kuomet iždas 
tuščias, tai d. J. Johnson pasi
žadėjo 'nupirkti- kuopai žem
lapį. A

Abelnai, susirinkimas buvo 
ramus ir konstruktyvis iki pa
baigai ir buvo manyta, kad ir 
užsibaigs taip gražiai, tačiaus 
apsirikta. Prieš pat uždarant 
susirinkimą, pakyla Pruseikos 
suvedžiotas žmogelis ir suda
ro “alasą,“ kas link tūpusios , _ ___ __ _______
korespondencijos ‘Laisvės’ No. kalbose vienas vietos kandida- 
39 apie d. Bimbos prakalbas; tų, drg. Ronald Loomis gra- 
būk jis toj korespondencijoj j žiai numaskavo socialistų ir 
tapo “apšmeižtas.” Ėmėsi ei-i kitų partijų politikus, kurie 
tuoti tą vietą, kur “šmeižia- į niekas nėra daugiau, kaip tik 
mas.“ Su kitų pagelbas pači- turčių pakalikai ir darbininkų 
tavęs, griežtai užginčijo, kad suvadžiotojai. ’

ir kiti) buvo šalihinkai tėkios 
komunistų partijos, kurioj fcalęf- 
tų centristai ne tik sutilpt, bet 
ir vadoyaut, o Prusėiką, stačiai 

byiševiznią, :įąkei^iįAį4eų|įiįįę?. ^pįtaližn^ ai1 su so^atfj^islais' ta. /.SurMkla '.$8i25>.^ykįu \pa- 
.tjškži^socialdemokratizmą ■ (itifen- :prieš'pūoletarinę/revoliuciją. « sijiaro .$10.86, Aukavo.: V. 
ševizmą). > -.i,,., L. • iMbįkauškienč 2 dol., S. Urba

TT.c i KXn..,nict,Vpn;4i L 1 dėl.; po 50 centu: J. šlapi-
Kas įėjęs į Komunistų Paiti- .■ tvirtinimui “Naujoji Gadyųe kag — Įjroa ir y. j

viči’us- ' Smulkiais $3.75.' 
t" ’’Y'"1"~ YS|to išrinkta komisija, kuri rū-
V1Sn «APihhn klesn. Tun būdu. >insig parinkti aukų bei dra_ 

-panų ir<t.t. tam pačiam reika
lui už šios: organizacijos ribų. 
Komisijon įeina draugai F. 
Urba, S. Malkaitienė ir K. 
Bakanauskas.

Antras klausimas buvo svar
stomas, tai “Daily Worker.” 
Svarstyta nuodugniai, kaip ir 
kokiais būdais paremti šį dien
raštį, kuriam gręsia finansinis 
krizis. Nutarta surengti pla
tų parengimą, atsikreipiant į 
kitų tautų darbininkus del ko
operacijos. Išanksto galima 
numatyti, kad parengimas bus 
geras, nes komisija susideda iš 
sumanių ‘ draugių — draugų; 
įeina: M. Svegždienė, O. šla- 
pikienė, B. E. Senkevičienė ir 
M. Urba. Parengimas įvyks 
kdvo *5 d. Visas pelnas ski
riamas ‘‘Daily Worker’iui”.

Pąskui delegatas į “Laisvės“ 
šėrininkij suvažiavimą išdavė 
rūhblrtą : -Suvažiavimas: buvo 
entųziastiš|ckš. .' Dalyvavo bent 
•3W šėrinih|<ai/G Daug p kons-i 
trųktyvio cįūrbo >atlikta ir t. t.- 
;įi; s r Iš apart- kitų
PHtO? ’■ reikalavi
mas* su d aruti spau d os komite
tus kolonijb’šeį kurie, per išįi-. 
sus metus dūpintųsi.f ųžrašinę- 
jirnu, athajŪjihimū ir kitokia, 
parama “Laisvei,”, taljpgį -ir ki- 

. įięrits. įmūsųp laikraščiams. Po 
raporto sekė: atskiri išsireiški- 
mai> kas Ifečia' ;įuyąžiąyįmb, 
nes apščiaUūrąugų dalyvavo 

,suvažiavime.r Viši Tripa^žinb,’ 
Itad suvažiavimas- btiyo itin 
igleraš ir ' Ojpbzicija iaiutihai 
nubluko; anot d. J. šlapiko: 
kaip, ten l<aš nekalbėtų, bėt 
jau kur 399^ tai ne 30, kur di- 
džidiha, tar didžiuma. Vien
balsiai * raportą priėhius,, nu
tarta išrinkti komitetą, kuris 
rūpinais mįąų spauda, ypač 
“LaišVė.“ . Į’ębmitetas susi.de- 

ris “N; G.’’“numerius ir^epaį ,xja..$Ur- 
p iekb iibii-aclau/ ‘ p/jėŠ; t?oc- ^os

_ir vadoyaut1, o Pi’usėika^ stačiai _ar niž• *
aiškino, ’kad ręfčt^ųpą ipix>le%’imi^ręvolj^cijąfbrt^s,kū-’! aukota

ševizmą) įMoįkaūškienė 2 Urba.

ją neišsižadėjo tų ir kitų pana
šių savo socialdemokratinių pa
žiūrų, kam rūpėjo keist komu
nistų partija į sdcialdemėkrūtų 
partiją, tam, aiškus dalykas, 
negalėjo būt vietos Komunistų 
Partijoj, kada paaštrėjo kova 
su oportunizmu.

Bolševikai mokina, kad kova 
su oportunistais komunistų par
tijos viduj nėra vien ginčai su 
kitaip manančiais partijos na
riais. Tai kova su bolševikams 
svetimais, su bolševizmui prie
šingais nusistatymais, tai kova 
su pasidavusiais partijos viduj 
mums svetimomis, buržuazinė
mis įtakomis, dažnai net.su 
svetimos klesos agentūromis. 
Tokia svetimos klesos agen,tura 
faktinai liko ir Prusėikoš-But- 
kaus kompanija. Kada ji buvo 
partijos viduj, tai iš vidaus 
griovė komunistų partiją; ka-

Naujoji Gadyne’

kiai didėja gaminimas viso
kių chemikalų, reikalingų 
del eksploduojančios me
džiagos.

Pranešama, kad vario ir 
misingio išdirbystej Hetts- 
tedį mieste (centralinėj Vo
kietijoj) Japonijos atstovai 
laikė konferencijų su išįir- 
byptės atstovais; ir dabar 
ten gamyba padidėjo. da gi atsidūrė iš lauk partijos,.

____________________ _____ ______ _ ______ _ • • -k • — • ' ' ’ « « • t I .. I 

teikta Čekoslovakijai, aš-; Vokietijos laikrašt. “Neue 
tuoni milionai dolerių buvo Lsipziger Zeitįung” ;. prane-1 
sunaudota . -finansavimui i ša, kad Japonijos prekybos

' Skoda išdirbystės, arba, ge-! atstovai Berlyne .užpirko

tai ėmėsi kovot prieš komunistų 
partijas, kaip kairysis socialfa- 
šistinis .sparnas, lyup buržuazi
nė partija. ' ’ • '• •• ■■ ■■: '

Prūseiko%Ę utkaus . “Ntąuj a?
riau sakant, padengimui tos 11,500 tonų geležies ,Luxem- jai Gadynei’! kūpi užtepi 'tos 
išdirbystės skolų del Schnei- i burge ir 2,000 tonų " švinoj]“

iZ— « v.: c ikaro tikslams. Numątįpisu •
kad ir daugiau .užšafcyfciį 
tuojaųs ^afis Vokietija' Mud

74**

der-Creusot kpmp a n i j o s 
Francijos impėrializma^ few- 
dare geležiu j 3 ratą MalMrif 
niam parubėžy, 
prieš Sov. Sąjling 
cija, kaip ir Jįngt 
tijos, rėmė Jhporiiją^ Man-'Y, >. . ..j

• džurijoj sudaryti fcaro'frbn-t Išdaužė Japonijos 
tą prieš Sovietų- bąjungą! tjngus

Tolimuose Rytuose. •
Yra reikšmingas sekantis 

senatoriaus Moses pareiški-
.... r: ,T,, .

“Francija bus gerai pasi- demonstraciją ties Japoni- 
tenkinus’ Japonijai įsigalę- jos konsulatu pries vedamą 
jus Mąndžurij^j... Japoni- karą Chinijoje. Darbinin- 

būnant , MandžuLijoj,.kai buvo taip įtūžę, jog ply-

HAMBURG, Vokietija.— 
Čionai darbininkai surengė

l įiiižEL
* Franci ja tikisi,’ kad Rusija
i' priversta ^laikyti gink- 

' hlofn~ spėkai'? sutraukus 
/ jjafei IViari’džurrjos rubežių.

"'a ''
i-'

toinis konsulato langus iš
taškė. Pribuvo policija ir 
bandė darbininkus suareš
tuoti, bet Jai hepavyko.

j kovos esmę, pridengta ją, .tik 
i •darbininkai nesuprastų', Macį kbl 1 
• mtmistų partijoj * kova! »su» šo^ I 
ciąifašistine »Pruseikos-Butkaus 

. partija tai kiesį kovos dalis'. 
Kas kovoja ' su- socialfašistais, 
tame skaičiuj įr su kairiuoju 
socialfašizmo sparnu, tas kovo
ja prieš sociąiį buržuazijos 
ramstį darbfninkų klesoj.
' “N&ujosips Gadynės“ NotG 2 

skaitom: “DabaHihiai pasįdali- 
ijmai k. p. ir komunistiniam 
jų’dėjime yra nre kaš kita,,-kaip 
skirtumas nuomonių del takti
kos ir strategijos, kokių reikia | 
laikytis proletariato kovoj prieš 
valdančiąją klėsą dabartiniam 
trečiajam periode.” Taiįj rašo 
ir visai nesirūpina parodyt, ka
me tie “nuomonių skirtumai,“ 
O tie “nuomonių skirtumai“ ne 
taip maži. Komunistams rupi 
išvest darbininkų klešą ijš’ da
bartinio j krizio proletarinės rė- 
VOliųcijos kėliais. Tai rėika-

sųdėtyj : yra vieningiausias j 
Visų si^įpių klesų.. . Tuo; būdu- 
skirtuinai taktikoj, kurie išsi
vysto proletariatu partijos ko
voj už' tuoj autinius datbiiiinku 
reikalavimus ir kovoj už . galią 
bei: ją užkariavus, visai nesu
daro jame dviejų klesų kaip 
kad būna kitose klesose“ (N2).

Tai tiesa,, kad tie skirtumai 
nesudaro dviejų klėsų, bet už 
tąjį sociąlfašistai sudaro tą ge- 
riausį socialį ramstį darbininkų 
eilėse kapitalizmo paturėjimui. 
Socialdemokratija ta’i ta .kapita- 
lįstų agentūra, kuri dar tūri 
plačią įtaką darbininkų masėse, 
kad panąudot tą, įtaką-kapita
listų naudai. Todėl .kovoj prieš 
kapitalizmą mes būtinai turim 
aštrint kovą ir prieš socialde
mokratiją, kad sudaužyt ją. 
Kas- tos, kovos neaštrina, o dar 
j ieško bendradarbiavimo su so
cialdemokratija,' tas irgi dirba 
kapitąiišfų naudai; Ir tVockis- 
taį ir ;deŠiųiejj;;;pp(^tun^tajUkol< 
jie ' būvo komunistų partijoj, 
ųę tįk;-.p^ąšJb:įnq kę.Ybš prieš, 
cialdėmokratiją, bet dąr j ieško
jo, bendradarbiavimo su jais.

susiaftmo su socialdemokrati
ja, bet ne vienas iš j u jau star 
či'at: herejo į :šdčfalfa’šistą\eiles. 
ŠiaitdienJr Tįrpęljjs ir^i’įndl^ 
ris tai ne kas kita, kaip “kai
rusis“ ■ socialfašizmo vsparįiftši 
Dabar, pažiūrėkim į “Naująją 
Gadynę,“ ar rasit tenai Ipi 
norš prieš Trockį, Ėrandlėrį ir 

;jp. šebitūs; * )<< Ne; nera&it. ' Tuos 
kjąusimus Trockio ir Brandle-

*)rJj$.i kurie, tl^oc^kistai ir ^^- 
š i n ie j į/pri pažinę įfe^o j..ii*, 
pasiliko komunistų partijose. .

t v?-..r-
) Tiesa,, aš mačiau tik ketu

kįzrną, nei priešdešiniuosius^ 
ar thi pripįipl&hįiąif? A

r.j L ':<■): C' *ri'

kas, M. Urba ir V. J. Se'nke-
. Be

’!■ pCėntrb’ .rįlkMuosė, klapsime 
apie leidinį dauginti brošiūrų

■ r. ; 7. v. U' >. ' *'

jis neprimetinėj o.,* Šolomskąi, 
bei J. Bimbai “skebavima”

dai;.labiau juos iš'nąudotį, JT-ana 
p a n ąkt’a'‘ - aū k, ų, k u r i ų^_ su m et ė 
$30.75),‘ ir dar veik visas ju- 
džių pęlnas buvo skirtas de- 
Ip streikuojančių mainierių; 
tik keli doleriai pasilikta Ko
munistų Partijos rinkimam.

Komunistų Partija yra nusi
tarus rengti prakalbas taip 
tankiai, kaip galima. Mat, čia- 
artinas miesto valdybos rinki
mai, tai jau visokį politikie
riai meškeriojasi pas darbinin
kus sau pritarimo, kad gavus 
balsų savom partijom. Todėl 
ir komunistai statys savo kan
didatus, ir tuo kartu aiškins 
darbininkam per prakalbas, 
kodėl reikia organizuotis ir 
kaip laimėt kovą prieš išnau
dotojus.

Vasario* 25 d. Partijos pra-

Komunistų prakalbos būna
prakalbose. Tas tiesa,kad SveL sėkmingos ; darbininkai klau- 
nikas neprimetė^ “skebavimą” 1 sos^ ątydžiai kalbėtojų kalbų, 
nei vienam, tačiaus, kad truks- aukoja po centą kitą darbinin- 
mavo, tai faktas, ir tuomi pa- j kiškos propagandos vedimui ir 
drąsino ■ kitus prieškomunisti-j P°, biskį vis įsirašo į Komunis- 
nius elementus prie įvairių už-Tų Partiją. ,, f . (; t • - •
metinėjimų, betgi. , Švelnikas j Tarptautiniai žiūrint, darbi- 
“nematė“ reikalo ąižprdtestuot; ninku judėjimas kasdien šia- 
prieš to,kius,neteisingus . uime-j me miestelyje, nors povaliai, . . . 
tinėjimus, kaip “žulikystę” ir Į bet gerėja-ir gerėja, 
“skebayimą.“ Net.ir šiame su- Pusbedarbis.
virinkime Ųnikauskas. svaidė į 
žodžius “žulikai“ ir sakė, kad j 
ir ateityje tą darys, ę švelni- 
kas neprotestavai, reiškia su
tinki. Taip pat užpereitame 
A.L.D.L.D. susirinkime mes vi
si y gerai , atsimename, kaip 
gražiai“ išvadinote Partijos 
‘narius! Veikiausia, jūsų aky
se tai nebuvo šmeižtai? Ir 
kuomet meš. tik faktus pažy
mime, tai šūkaujate, kad esate 
šmeižiamas. Nors tyčia kada 
tą ,šavo “gražiakalbystę“ pa
miršk kur miške, ir pamatysi, 
ar dąrys kas kokias pastabas. 
Daugiad rimtumo, vyručiai. . .

> Ir. taip, šis “ahasas“ sudarė 
nariųęsę pasipiktinimą ir, ne- 
Aįfttyflaįąi • greitos užbaigos, 
įradejb apleidiileti svetainę,

Berlyn. — Vas. 17 d. jau
nų komunistų grupė perlipo 
per tvorą ir armijos bara
kuose tarpe kareivių išdali
no prieškarinius lapelius. 
Armijos ponai nespėjo ko
munistų pamatyti. Ant ry
tojaus buvo didžiausias su
judimas.

ir, ne-

nes iki kaulo įkirėjo tiė ne
lemti užsipuldinėjimai ant ko
munistiniai nusistačiusiu drau
gų. Susirinkimas greit užsi
darė, nes nematė reikalo lai
ką eikvoti tuštiems ginčams.

■ ' . ' . Darbkoras.

net.su


tradienis, Kova 1, 1932 •-
! - f .L.LL J J

Kaip Darbininkai Išnaudojami Cemento žmogus yra “juodas” darbi
ninkas, kuris pats prisipažino 
gavęs tris kartus nukirsti al
gą per praeitus metus. Bet 
tas jo dar nepamokino. Pas 
jį kas tik ne buržuaziškoj (įta
koj veikiama, tam jis griežtai 

> d-ąugiau ce- priešingas-
dirba apie mente kaip kad keli metai at-1 gav5nil,.. vakarėly -susi- 

Padaro apie | gal. Bosai semia pelną nes-. « «am bQre|iuj b.
t/■>« i i •» TM’Art r^n^‘1 1 *■

: likos, buvo norėta parinkti 
nors kiek aukų ant blankų del 
Kentucky valstijos streikuo
jančių mainierių. Mandagu
mo delei buvo kreiptasi pas 
tą pirmininką klaustis paveli
jimo. Bet kas! Išgirdęs tą, 
jis šoko, kaip meška ant dū
mų, rūsčiai atsakydamas: 
“Nepavelysiu, nes aš priešin
gas esu visokiems streikams.” 
Rinkikas dar bandė įtikinti, 

, _ . bet pirmin. nesileido į disk'u'sį-
__ _ _ „J._____ ‘i* ištisos eilės namukų, prista-jjas> pasitraukdamas ! šalin, 

bet tankiausia tik del tytl^ kompanijų ; uznamuką į Vėliaus jis sekiojo ir kliudė 
gauna po $12.00 iki $20.00 Į rinkikams, kad nerinktų. Da-' 
mėnesiui. Tūlas J. H. New- bar klausimas kyla: ar (ta'

Dirbtuvėse Lehigh Valley, Pa.
DRG. R. MIZAROS MARŠRUTAS

NAUJOJOJE ANGLIJOJE
NAZARETH, Pa. — Naza-j. ro keturis sykius 

eth Cement Co 
175 darbininkai.
L000 bačkų cemento į parą,-kūčiomis ir jiems “prosperi-Į 
915 metais dirbo 700 darbi-j ty.” Darbininkai, dar kurie 
:inkų*ir tik padarydavo 2 tūk-1 dirba, su bado algomis, ypač 
.ta’Mčiu bačkų cemento į die-' su didesne šeimyna, negali 
ią.<Dabar mokestis nevieno- į prasimaitinti. Kiti du treč
ia, po 35 centusT ir kiek dau-1 daliai darbininkų su pradžia 
fiau į valandą, valandos ne-į krizio atsidūrė bedarbių ėilė- 
ienodai nustatytos. Į se.
čia darbas pavojingas svei-1 3°sai šių kompanijų ne 

ūsų; cemento dulkių prieina h- miestelių. Jie yra pilni 
r neretai reikia valyti gydy- mininkai, pelną semia ne 
>jaus pagelba. Darbininkų Js dirbtuvių, bet ir už rendas 
;eikatos stovis egzaminuoja
mas, I 
>rmališkumo. Kompanija už
ako tūlą gydytoją be diplo- 
'0, Jack Mathusas. Jis ne- 
žFj^aigęs mokslo, ir tas “gydy- 
<įa^” tankiai sužeidžia darbi- 
mkus visam amžiui. Pavyz- 
žui, vienam darbininkui, 
ohn Balasui valė ausis ir vie- 
ą pradūrė; tai antros ausies 
au nedavė 1 
reštavimu gydytojaus, 
ydytojas “atsiprašė”;

tik
atai, pirmiausia atsiliepia ant Xra bosa’s šiv dirbtuvių, bet

tik

hart, buržujus, yra pusės 
Stockertown . miestelio savi
ninkas. Jo rankose apie 50 
namukų ir turi didelę krautu- 

; vę. Ima pelnus iš visų pu
sių.

Šalia čia suminėtų dirbtu- 
valyti ir grasino vių, aplinkui nemaži plotai že- 
gydytojaus, ' bet ™s taipgi priklauso kompani- 

tuomi joms. Vietomis, kur žemė ne
užsibaigė, o darbininkas tą- tinkama dirbimui, apsodino 
ausimi daugiau nebegirdi.1 vaisiniais medžiais, o kur ge- 

Tugiausia iš darbininkų sla- resnė, tai įtaisė fąrmas. Tai 
ii ir vokiški ungarai, religi- 

įmonės. Streiko čia nėra 
ivę. Darbininkai neorgani-
ioti^ todėl bosai turi liuosas ]<uS, prie cemento išdirbimo 
nkas išnaudoti darbininkus, darbas sunkus ir sveikatai pa- 
ek^tik
Kiek 
Ivania

No. 4.
200

. Tai 
. tuo tikslu, kad išvengt dide
lių taksų mokėti. . .

Abelnai, kas liečia darbinin- 
i. prie cemento išdirbimo

nori.
toliau
Dixie

vėjingas. Labai tankiai pasi
randasi Penn- taiko sužeidimai, ir buvo atsi- 
Cement Corp. ’■ tikimų, kad, malamos mašinos 
Čia irgi dirba Pagauna darbininką ir suma- 

darbininkų;

Corp. ' tikimų, kad malamos mašinos

200 darbininkų; pir-!la» bosai su tžDa Paskubos sis- 
dirbo keturius syk dau- tema nuvarė ne ^vieną darbi- 
Moka po 40 centų Į va- ninką j kapus. Jų pasamdyti 

[gydytojai neva prižiūrėjimui 
• darbininkų sveikatos yra tik 
i del svieto akių, kad ot ir jie 
i “rūpinasi’’ sveikatos stoviu.
Nepersenai plant No. 6-tam

■ tūlas S. Poliačąk buvo sunkiai ! 
sužeistas darbe ir jis daugiau, 

t nebetinka, prie sunkaus dar-! 
j bo. Iš pradžių kompanija!

; i mokėjo kompensacijos ~~ 
.$1.00 i dieną per šešis mene-!
sius, bet dabar gydytojas pri
pažino jau “sveiku” ir liepė 

i eiti dirbti, bet tikrenybėje tas 
i žmogus nebegali dirbti. Tas 
! parodo, kad kompanija nori 
atsikratyti nuo to darbininko, 
kad nemokėjus kon^pensaci- 
jos.

Iš darbininkų pusės pasi
priešinimo kol kas nėra, pa
skendę girtuokliavime, o bo-

ant 
įie 
iaus 
jiu., 
ridą.
Tos pačios kompanijos plant 
j. 5 jau keturi metai kaip ’ 
dirba; pirmiau dirbo apie 
0 darbininkų. Sakoma, ne- ■ 
landa akmenų aplinkui, ta- • 
us yra įtaisyti eleVeitoriai 
salėtų pristatyti medžiagą j 
oįfcnt No. 4, bet tikrenybė- { 

neturi kur iškišti ce
ntą, nes dar tik pusę ce
nto išpardavę, kiek turi ga- 
o sandėliuose.
Nazareth Brick Co. veik ne- 
->a. Pereitą vasarą dirbo 
i 50 darbininkų po 25 i 
tus į valandą, 
’ennsylvania Dixie Cement 
p Plant No. 6 dirba apie 
darbininkų. Moka po 45 

tus į valandą; 9 valandos 
eną. 
tockertown, Pa. — Hercu- sai ranka rankon su miestelių
£ement Co. dirba apie administracijomis akyvai te

tas darbininkų, pirmiau mija, kad nuslopint kad ir ma- 
)o 600. Moka po 33 cen-1 žiausį pasijudinimą del kovos 
į4 valandą. Dirba dviem I už darbininkų reikalus, ta- 

aitom po septynias valan-j čiaus darbininkų judėjimo dai- 
, ir tai ne visi gauna pilną j gai jau pradeda rodytis; jau 
ą išdirbti.
'isose čia suminėtose dirb- 
ėse įvesta paskubos siste- bėgant, išsivystys kovos fron- 
, ir su pagalba pagerintos l tas šiame atsilikusiame kampe, 
šineriios su daug mažės-1 cemento gamyboje.
skaičium darbininkų pada- F. B.

naujoji svetainė tarnaus dar- 
bininkarrts, kada jų reikalams 
jos reikės: streikams, demon- 
tracijoms, protestams ir be
darbių organizavimui ? Atsa
kymas, .ne. Nežiūrint, kad di
delė didžiuma darbininkų au
kojo jos pastatymui savo kru
vinai uždirbtus centus, bet, 
reikalui esant, svetainė jiems 
netarnaus, pakol panašūs “vy
rukai” vadovaus.

Laikas dabar jau pagalvoti 
ir klaidas pataisyti. Nesenai 
panašus atsitikimas buvo Law
rence, Mass., kur laike pasta
rojo audėjų streiko nebuvo 
duodama svetainė streikie- 
riams.

Prie progos turiu paminėti, 
kad čia nėra užvesto nei to 
paprasto kultūros bei apšvie- 
tos darbo. Laikraščiai ir kny
gos j šioj svetainėj nepasirodo. 
Dabar girdėtis, kad Sūnų ir 
Dukterų Draugija yra labai 
nepasiganėdinusi tąja vadovy
be.

Draugas R. Mizara nesenai 
sugrįžęs iš Sovietų Są jungos. 
Jis savo prakalbose ! nurodys, 
koks skirtunias !tarpe Sovietų 
Sąjungos, darbininkų valdomos 
šalies, ir kapitalistinių ' šalių. 
Labai daug įdomių ' dalykų d. 
R. Mizara pasakys. Tbdel' kiek-1 
vienos kolonijos' • dbaugai ir 
drauges turime su didžiausia 
energija ir atyda rengtis1 prie 
d. R. Mizaros prakalbų, kdd su
traukus kuo - skaitlingjąusįai; 
darbininkų. , :

Taipgi reikia gerai prisireng
ti, kad j gavus hatijų naikių ‘į 
mųsų darbininkiškas' organiza
cijas; kaip tai, į A.L.D.L.D., 
Lietuyių . parblilinkų.’ Susivieni
jimą, A., Komunistų Partiją ir 
L.D.S.A. Tam darbui ireikia 
sudaryti geras būrys draugų, 
kurie rūpintųsi pakalbinti sto
ti į virš minėtas organizacijas. 
Taipgi reikia iškalno pasirūpin
ti, kad turėjus tinkamos komu
nistinės literatūros“.

Už darbo, kad kuo sėkmin
giausiai prisirengus prie d. R. 
Mizaros prakalbų.

Kiekvienoj kolonijoj kur tik j 
yra dailės spėkų, reikia būtinai!

kuopų susirinkimų, bet tuojaus 
imkitės darbo, pirmiausia pa
imkite svetainę jūsų mieste 
skirtoj dienoj ir greitai pra
neškite man, ir praneškit man 
vieną draugą, pas kurį kalbė
tojas turės važiuoti. šiaip, 

• kaip tai plakatų padarymas, 
programos prirengimas ir abel 
nas prakalbų ^išgarsinimas ir 
prie jų' prisirengimas priklau
so pačių kolonijų draugams 
j r drąųgėms rūpintis. Aukos 
turi būti renkamos Visose ko
lonijose, darbininkų judėjimo 
reikalams šiems fondams bei 
Įstaigoms: Agitacijas Fondui, 
Kentucky mainierių'streiko rė
mimui,. “Daily Workeriui” ir 
“Vilniai”, Tarptautiniam Dar
bininkų Apsigynimui, bedar
bių organizavimo- rėmimui. 
Aukas rengėjai gali patys pk- 
siųsti Įstaigoms, kurioms jos 
bus renkamos. O jei rengė
jams neparanku, tai gali au
kas siųsti per A.L.D.L.D. 7-to 
Apskričio komitetą', money or
der, išperkant K. Barčienės 
vardu, o pasiunčiant d. T. 

į Bartkui, 20 Cleveland AVe., 
, Montello, Mass., pažymint, 
I kam aukos skiriamos.

sudaryti iš dainų, muzikos ar i Taipgi kiekviena kolonija 
kitokių paįvairinimų programė- turi prisiųsti abelną prakalbų 
les, kas paįvairins ir pasekmin , raportą, pažymint, kiek aukų 
_____ __ j___  __ i_.ii._-. 1 pnrinlrfa kinlr nnuin nnrin 

Prakalbų maršrutas, kur d. £auta ir
gesnes padarys prakalbas.

Darbo Pelė.

CLEVELAND, OHIO

j 35 Jaunuoliai Darbininkai Pa- 
i sižadėjo Užimti Drg. Simms

’ Vietą

R. Mizara kalbės, eis sekan
čiai :
12 dieną kovo; 7 :30 Vai. vaka

re, Gardener, Mass.
13 d. kovo, 2-rą vai. po p.,

Hudson, Mass. .;
13 d. kovo, 7:30 vai. vakare, 

Worcester, Mass.
14 d. kovo, 7:3.0 vai. vakare, 

Mąynard, Mass., (lietuviai 
ir rusai rengia)

15 d. kovo,: 7 :30• va|. vakare, 
Cambridge, Mass.1 ' ; ; •., > • •

16 d. kovo, 7:30 vai. vakare, 
Brighton, Mass, . >, •' t

17 d. kovo, 7:30 vah vakare, 
W. Lynn, Mass.

18 d. kovo, 7 :30. vai. vakarop 
Bridgewater, Mass.

i 19 d. kovo, 7:30 .vai. vakare, 
Jaunųjų Komunistų. Lygos ! • Norwood, Mass. ’

atsakymas Kentucky žmogžu- ! 20 d. koyo, 2 vai. dieną, Mon- 
________ tello, Mass. ■ 
jaunų 20 d:, kovo, 7:30 vai. vakare,

tello, Mass.

Puslapis Trecias

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

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

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

SinrislliętsH Ikimas sako, kad drg. Tha-
| JUUKllloRll rlloKlicllal ; i elmann “yra vienatinis revo- 

j Rems Komunistę Kan- i!iucLnil.d^’'binnn^s nk‘“S e \ i kandidatas . O sios naujos
didatą į Prezidentus *J_ 1" 1 • 1 j * X.“. imumstų kandidatą privertė

\ 'eiliniai nariai darbininkai,
_ BERLYN. —Nesenai Vo-j<urįe savo susirinkifriuose 

kietijos s o cialdemokratų griežtai reikalavo remti drg. 
partija skilo. \Atskilęs kai- Thaelmann kandidatūra. 

• > < I • vrysis sparnas suorganizavo' 
savo Socialistu Darbininkų 
Partiją. Dabar šita parti- Varšava. — Lenkijoj be- 
ja išleido į savo nariui ir į j darbe auga. Per vieną va- 
yisus darbininkus atsišauki-; sario 18 d. savaitę bedarbių 
mą, kad jie remtų Vokieti-j skaičius padidėjo 8,000. 
jos ^Komunistų Partijos . Šiandien užsiregistravusių 
kandidatą i prezidentus.-bedarbių armija siekia 337,- 
draugą Thaelmann. Atsišau- 000.

bĖTROjfo YiETUVi'u bARBINJNkV APTIEKOs ’-’ 
• čia tdridasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais

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

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

surinkta, kiek naujų narių: 
‘ ? katroms organizaci

joms. Tokį raportą prisiųskit 
man. Tas būtinai reikalin-1 
ga, kad užsibaigus prakalbų I 
maršrutui žinotume, kokias j 
pasekmes turėjome. Tad. visi ■ 
draugai ir draugės prie dar- • 
bo.

Org. J. Grybas.

SKAITYKIT IR PLATIN
KI “LAISVE”

IŠLAIMeKITE
Ekskursiją į Sovietų Sąjun

gą Dykai

■■ ■ ■ * ■■■■■■■!,. . , ■ T Į ■ Į III . I« ... ■ ■ ■ I I ■■ I II ■ . ■ " ■■"^■1 - II >111 ■ II ■■ I ■ ■ .III I l»

DARBAN IŠBAIGTI PLATINTI
DARBININKŲ

KALENDORIŲ
DAR TURIME 750 EGZEMPLIORIŲ

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

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

c.

1 I

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

Puiki nuolaida platintojams. Visi litera
tūros agentai, visi platintojai, kurie pir
muosius užsakymus išbaigėte, prašome greit 
užsisakyti daugiau.

Užsakymus siųskite šiuo antrašu:

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

I

džiams, kurie nušovė draugą 
Simms’ą: “gauti 100 v 
darbininkų į draugo Simms 
vietą.” Vasario 19 d., minint d. 
Harry Simms, kuris' paaukavo 
savo gyvastį darbininkų kla-122 d. kovo, 7:30 vai. vakare, 
sės naudai, 35 jauni darbinin- Lowell, Mass, 
kai pasižadėjo įstoti Jaunųjų ' 23 d. kovo, 7:30 vai. 
Komunistų Lygon. 7 padavė s 
aplikacijas į Komunistų Par
tiją. 800 darbininkų griež
čiausiai pasmerkė žmogžud
žius, Kentucky anglies savinin
kus. I

Kiek lietuvių darbininkų or
ganizacijos: L.D.S. 113 kp. ir 
Labor Sports bei Lyros Cho
ras duos narių d. H. Simms 
vieton? Jaunuoliai darbinin
kai, turite tą klausimą rimtai 
apsvarstyti. Mūsų darbininkų 
klasės karo lauke krito žy
mus veikėjas ir organizatorius 
—vadas. Kapitalistų klasė 

lūždavę mums skaudų smūgį, i 
'Darbininkai jaunuoliai,! ste
ikime į Jaunųjų Komunistų Ly-1. 
1 gą—organizaciją; kuriai drau- 

o iš apsileidimo ar neturėjimo | gas Simms dirbo taip, nuoširdų ;

So. Boston, Mass.
j 21 d. kovo, 7:30 Vai. vakare, 
i Stoughton, Mass.

vakare,

pareina keli egzemplioriai 
“Daily Workerio” ir, laikui

anchester, Conn., Lietuviu Svetainėje
* Vyrauja Priešdarbininkiška Politika!

ėkite jūs, darbininkai, 
.es Dirbsim Savo Darbą į klasinio nugarkaulio.
ANCHESTER,' Conn. Darbininkiškos organizaci- 

o kitur, taip ir čia suma-'JOS,,ta,me. DukotarPyj eia buvo 
» ir pasistatyta “tautiška” I pakrikusios. Atidarymas nau- 
t • ciTfAr n 1 vn An nvnAitn x y n n o v» o

ainė ant kooperatyviškų Į 
atų, įtraukiant1 į ją ir pa
ines draugijas, kaip tai, 
i ir Dukterų Draugiją su 
erų ir S.L.A. kuopą su 12 
. Kitos prisidėjo su ma- 

suma. Ant nedatek- 
užtraukta paskola, kurią 
vietinis bučeminkas, se- Į in °’ 

Pennsylvanijos mainierių !
Šas,'bveikęs prieš juos laike ' 
ikų. Kad pąsigaudžius 
"iau naujų šėrininkų, bu- i 
artota gudrūs prižadai ir 
igogija. “Lai būną vieny- 
•.rp lietuvių,” o darbinin- 

reikalų nekelkit, nes tai 
ą tai vienybei. Tą obal- 
P kietai įsikando visi re- 
inkai, kad jie jį ir po 
•ienai tebekartoja. Vie
ptas nusipirko Šerų ir iš 

’^esniųjų darbininkų; bet 
jie nesudarė, ar tai,

jos svetainės praeitą vasarą 
buvo kuo juodžiausias: parsi
kviesta gerai žinomas sorki- 
ninkas Bagočius, kun. Ambo- 
tas ir vietiniai politikieriai - 

į valdininkėliai.- Tai buvo fak
tiškas uždėjimas juodės ant- 
spaudos ant naujai pastatyto 

!......   Pakabinta dviejų
! balvonų paveikslai, buvusių 
! Lietuvos liaudies niekšų ir ti- 
I ronų, kunigaikščių Vytauto ir 

3 i Keistučio. Visas darbas pave
rsta į reakcioniškiausių žmonių 
rankas po vadovyste vijurko 
biznieriaus Čižiaus, kuris vė
liaus, pametęs savo pačią, iš
dūmė kur tai su kita moteria, 
suardydamas šeimynišką gyve
nimą ir nuskriaudęs žmogų pi- 
nigiškai. *

Dabar turime naują “vadą,” 
poną Delnickį, kuris užėmė 

, pirmininko vietą. Tiesa, tas

žij0. Užpildykime jo vietai
Jaunuolių' Komunistų - Lygos 

kuopa laiko susirinkimus vie
šiems muiris žinomoj vietoj; 
kiekvienas utarninkūs. Kas 
pirmas užpildys cl. Simms 'viep
tą iš lietuvių jaunuolių? 1

Jaunuolė.

MIUIM M MM M Ml MM Mi

Ant Siu Stočių Galite Gauti 
“Laisvę” Philadelphia 
604 Race St. < 
S. E. 6th & CaHowhiH 
6th 
3rd 
5th 
7th 
7th 
7th 
3179 Richmond 
259 South 6th 
3rd & Lombard 
N. E. Front & South 
2nd & South 
726 South 3rd 
3rd & Cathąrine 
923 South 3rd 
1215' South 2nd 
Franklin ft Vine

Pa.

&

& 
&

Noble Streets
Noble Streets 
Fairmount 
Green 
Parrish 
Poplar

Oficialia organas Lygos delei 
, Gynimo Negrų Teisių 

10,000 NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Ši dovana bus duodama tam 
darbininkui, kuris gaus dau
giausia prenumeratų.
(Matykite Liberator, kad su
žinojus sekančias dovanas)

SKAITYKITE 
UŽSIPRENUMERUOKITE

Lawrence, Mass.
24 d. kovo, 7:30 vai.

Haverhill, Mass.
25 d. kovo, 7:30 vai.

Nashua, N. H.
26 d..kovo, 7:30 vai.

• Portland, Maine.
27 d. kovo, 2 vai. dieną, Lew-Į — -- -

iston, Maine. 1 uį (j menesius, 30c. už 3 mė-
27 d. kovo, 7:30 vai. vakare, nesiūs ir 3c. už vieną kopiją.

Rumford, Maine. Į Specialės kainos^ tiems, kurie
28 d. kovo, 7:30 vai. vakare, į užsisakys pluoštą virš 200 ko-
i Providence, Pu. I. j pijų..

THE LIBERATOR
50 E. 13th Street

New York City

vakare,

vakare

vakare

Kainos: $1.00 už metus, 60c.

f A.L.D.L.D. Kuopų Komitetus i
Draugai ir draugės, nelaukit:

NAUJO KARO GAISRAS
€

PARAŠĖ D. M. ŠOLOMSKAS
KAINA 20 CENTŲ

Didžiausia Darbinihku Savišalpos Organizacija
Z 5 * < » \ i

LIETUVIU DARBININKU SUSIVIENIJIMAS
>■ (ASSOCIATION OF LITHUANIAN xVORKERS) i ■

; . | . . r, ■> i i ' ■; < >

' Tūri Keturis, Apsaugos Laipsnius:
» ‘ i • <*.».• 4 •

$150, $300, $600 ir $i»000. Taipgi Tris Pašalpos
i . ■ • ■■■■ ■ ■

Laipsnius: $6, $9 ir $12 į Savaitę

Apsaugos Mokestis pag&l Amžių Aplikanto

Pašalpos mokestis po 30, 60 ir 90 centų į mėnesį
• ? '

pagal laipsnį

Kiekvienas lietuvis darbininkas ir darbininkė turėtų priklausyti 
savoję pašalpineje organizacijoje, kuri, ištikus nelaimei, jį, ją bei 
likusią šeimyną sušelps. .' • ■

Del platesnių informacijų rašykite į Centro raštinę sekamai: 
I . ’ f • •

ASSOCIATION OF LITHUANIAN WORKERS
7 •• 1 ' . 1 . ■

273 Broadway > 1 ' Brooklyn, N. Y.
I R(fOM 102 1 :
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Antrądiėnis, Kovo 1, 1932Puslapis KelvirlaS

Ar Yra Išeitis iš Kapitalizmo Krizio
Prašome kuo skait-

gali lankytis, kaip A.L.D.L.D. 
nariai, taip ir visai pašaliniai.

sprando ir silpnina pačią 
darbininkų klasės jėgą, bū
tent tą jėgą, be kurios sus
tiprėjimo negal būt kapita
lizmo nuvertimo. Jei -visi 
darbininkai klausytų toms 
socialfašistų pasakoms apie 
kapitalizmo subyrėjimą be • . • . • 1 t • •

Kai kas mano, kad kapi
talizmas pats savaimi su
grius. Tai neteisingas ir 
klaidingas manymas. Kapi
talizmas ne pats savaimi 
sugrius, o jį |ur sugriaut 
darbininkų klesa proletari
nes revoliucijos eigoj. Labai 
sunkias pergyveno kapita- jo nuvertimo,, tai darbiniu- 
lizmas dienas 1914—1918 
metų pasauliniam karui pa* 
sibaigus. Rusijoj įvyko pro
letarinė revoliucija. . 
ninku klesa prie bolševikų 
partijos vadovavimo sąjun-

kai jokio socializmo nieką-] 
dos ir nesusilauktų.

Socialfašistai pasakoja; 
Darbi-i pasakas apie ramų socializ-i 
čnx7;vnimo išsivystymą iš kapita

lizmo ne todėl, kad jie tiki

vas. 21 d* š. ml, griežtai pro
testuojame prieš daHaųtinę 
Lietuvos valdžios, tvarką1. ;

Užjausdami pasišventusius 
ir kovojančius Lietuvos darbo 
klasės vadus, kurie dabar ran-, 
dasi Lietuvos kalėjimuose, 
griežtai reikalaujame Lietuvos 
valdžios paliuosuot Kasperai- 
tį, pasmerktą kalėti amžinai, 
ir kitus visus politinius kali
nius. . .

Rezoliucijos Komisija:
S. Gergelis,
J. Blažiūnas,
J. Pakštas

Korespondentas.

WEST FRANKFORT, ILL

tars atskirai per spaudą.
Susirinkimas labai pavyz

dingas itf pilnas energijos.
Vasario men. 19 d. Ukrai

niečių Darbininkų Name bu
vo1 tarptautinis koncertas. Sma
gu be galo žiūrėti, kaip soli
dariai veikia darbininkai. Kon
certą atidarė Liet. Bangos 
Choras. Vėliau ėjo kitų tau
tų išstojimai, ir koncertą už
baigė žydų Choras, kuris labai 
puikiai sudainavo keletą clai- 

j nelių ir Internacionalą.
Vasario 20 d. A.L.D.L.D. 

i surengė vakarėlį ir suvaidino 
“Kryžių” neblogai. Vėliau 
.buvo šo.kiai.

Viena galima pastebėti, kad
v ... t ta o I veikhlėlis-, nors neblogiausias, Pranešu visiems L.D.S: na-.beV darbininkų scenaiUi;g ne.

i tinkamas: tarnas Paliukas 
perstatomas išdaviko, ■ -rolėj, 

(priešdarbininkiškbj.' Be vi
so, ; berods, ir kitu atžvilgiu 
negirtinas. :

Vasario 21 d. atsibuvo Len
kų Kliubė S. ir D.P.O. susirin
kimas, bet, manau, spaudoj t 
bus apie jį plačiau.

Vienu žodžiu, Torontas or
ganizaciniame darbe gyvai 
juda,ir žengia pirmyn.

Be visa to, sutvertas P.R.R. ■ 
ir Savitarpinio Lavinimosi pra- I

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA. ' 1 t^ų GžCrmohikų^ orkestrą. Bus įvai-
mistų Partijos Trečias Dis- Į riaušių daiktų, kuriuos bus galima 

rengia didelį bazarą. Jis pigiai gauti pirkti. Bus geramuzi-
•is dienas, būtent kovo 3-4-5 ka ir t.t: Del trijų vakarų įžanga 

dienomis, Ambasador Hali, 1710 N. tiktai 25 centai. 7--3---- *----- 7— L
Broad St. Atidarymas bus ketvergo lingiausiai atsilakyti ir paremti Ko- 
vakare ir dainuos darbininkų choras, munistų Partiją, 
susidedantis iš 200 balsų. Vaidins j 
John Reed Kliubas; dalyvaus Pionie-

Draugiškai P. Poodis.
(50-53)

goj su valstiečiais nuvertė i į tą išsivystymą, o tam, kad riam_s ir plačioms - darbininkų j 
kapitalistų valdžių Rusijoj j atitraukti darbininkus nuo’^^Į Seša į°reri«gtt^ j 
ir paskelbė sovietų valdžią, kovos ir padėt kapitalizmui j kus kandidatus į; L.D.S. Cen-!

sustiprėt. Kuo gi’ labiau j tro valdybą. ; -
kapitalizmas sustiprės, tuo; Buvo šauktas susirinkimas 
sunkiau bus jį nuversti. Mū-: atvirutėmis ir per organą “Tie

• . . • i ’ii*1 ° ° *7 rl vacorin T.in_su pareiga griauti kapitaliz
mą iš pat pamatų, kas rei-

Prasidėjo revoliucijos Vo- 
; kieti jo j, Austrijoj, Vengri

joj. Įsikūrė sovietų val
džios Suomijoj , Estijoj/ 
Latvijoj, Lietuvoj, Vengri
joj, Bavarijoj. Kyla revo-jkalauja vis didesnių darbo 
liucinis judėjimas ir kitose masių traukimo kaip į kovą 
šalyse. Pats kapitalizmas del kasdieninių darbininkų 
pergyveno tuo metu taipogi’reikalavimų, taip ir bendrai 
didelį ekonominį krizį. Dau
gelis laukė, kad kapitaliz
mas neišlaikys tų sunkumų 
ir greit subyrės.
bininkų jėgos dar buvo per

- silpnos, komunistų partijų 
Vakaruose arbh, visai nebu
vo, arba jos buvo silpnutės 
ir nesugebėjo jos tinkamai 
vadovaut revoliucinei dar-- 
bininkų kovai. Vienur dar-! 
bininkams nepasisekė nu- • 
verst kapitalistų' valdžios, ! 
kitur kapitalistams pasise-;

’ kė atstatyt savo valdžią, pa
sisekė sustiprėti, ir kapita-.! 
listinis pasaulis po truputį 
įžengė į laikinos nors pepib! 
nos, nors su vis didėjan- į 
čiais prieštaravimais, bet] 

,, visgi į stabilizacijos laikus.|
• Panašiai ‘ ir dabai> jei I išgirsti apie vidujinį

Bet dar-

i revoliucinę kovą prieš vi
są kapitalizmą. Kuo dau
giau darbininkų įsitrauks į 
tą kovą, tuo silpnesnis bus 
kapitalizmas, tuo arčiau mes 
būsim proletarinės revoliu
cinės išeities iš .krizio, 
tent tuo lengviau bus 
verst kapitalo valdžią.

“Balsas”

M si
nu-

Harrison-Kearny, N. J

L____ FREEHOLD, N. J.____
Ūkėsų Neprigulmingo Pašalpos 

Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
sekmadienyje, kovo (March) 6 d., 
1932, Fordham Hall, 24—4th Ave., 
ir tuo pačiu laiku, kaip visuomet.

Draugai ir Drauges, malonėkite 
būti ssirinkime, kurie dar nepriguli- 

nes kliubas nuleido pusę įstojimo.
Valdyba.

(51-53)

BALTIMORE, MD. 
i LINKSMAS BALIUS 

Rengia Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 48-ta kuopa 6 d. kovo 
(March) jl206 E. Baltimore St. Bus 
gera muzika,.todėl tie, kurie atsilan
kys, ' laiką praleis linksmai. O tie, 
kurie patingės, po to didį skausmą 
apturės! Todėl visus ųžkviečia 

Komitetas.
(51-53),

DETROIT, mFČH.
L.D.S.A. 17-tos Kp. Susirinkimas
L.D.S.A; 17-tos kp. susirinkimas 

Įvyks trečiadienį, kovo (March) 2 
7:30 val.vak.į Lietuvių svet., ant 3-čio 
augšto, 25-ta ir Vernor Highway. 
Visos narės, dalyvaukit, nes turim 
daug naujų reikalų; taipgi bus kele
tas raportų iš praeities. Visų par
eiga dalyvauti ir žinoti, kas kuopoj 
dedasi.

Kuopos Komitetas.

. WINNIPEG, CANADA timai eina kas pirmadienį kur I Canados Lietuvių Darbininkų žiniai
i 3 d. kovo, bus bedarbių maršavi- 
l mo diena (Hunger March) visoje 
] Canadoje miestuose ir miesteliuose 
; bedarbiai demonstruos ir įteiks mies- 
] tų valdžioms, kartu ir centraliniai 
Į valdžiai reikalavimą bedarbiam pa- 
] šelpos. Lietuviai darbininkai taipgi 
; turi skaitlingai dalyvauti t^se de- 
, monstracijose. Dalyvaukite ne vien 
' tik bedarbiai, bet ir dirbantieji.

JLiet. Bedarbių Taryba Winnipeg, 
i ' Bedarbių Delegacija:

A. Dckson ir W. Glugauskas.
•• (50-51)

| CLEVELAND, OHIO
L.D.S. 55 Kuopos Susirinkimas

Ketverge, 3 kovo, įvyks L.D.S. 55 
kuopos mėnesinis susirinkimas, 920 
E. 79th St. Nariai-narės dalyvaukite 
šiame susirinkime, kur be kitko bus 

i svarstyta mūsų konstitucija. Svar- 
Į bu visiems svarstyti savo organiza
cijos reikalus, ypač organizacijos įs
tatymai. Rengkimės visi su gerais 
pasiūlymais, mūsų organizacijos ge- 

; rovei. Kartu nepamirškime, kad mū- 
, su visų šių metų kvota, tai gauti po 
j vieną naują narį į Lietuvių Darbinin- 
i kų Susivienijimą. Kuris šiame susi- 
I rinkime išpildys savo užduotį—išpil- 
] dys savo kvotą! ,
I L.D.S. 55 Kp. Sekr.

' . . i . ■ . (50-51)

I sąįvyko 7 d. vasario, Lie
tuvių svetainėje. Atsilankė 71 
narys!

Priėjus prie nominavimo C. 
valdybos, pasirodė štai kas: 
į pirm. R. Mizara gavo 71 bal
są ; į vice- pirminin. K. Kras- 
nitskas 71 b.; į sekretorius E. 
N. Jeskevičiutė 71 b.; į ižd. 
J. J. Kaškiaučius 71 b.; į iž
do glob. J-. Grybas 71 b.—J. 
Mikitas 71 b.; daktaras-kvo- 
tėj. M. Palevičius 71 b. O re
negatų pasekėjai gavo tik 0.

■ Ve tau klampyniečiams antau- 
, sis. Bacevičius visada gauda
vo iš mūsų kuopos, kada bu
vom dar S.L.A., po 80 ir dau
giau balsų ;■ o dabar kaip tik 
ėmė pūškuoti po pruseikinį 
liūgyną, tai Bacevičius gavo 
nuo mūsų O. Sunkaus darbo 
darbininkai, mat, greitai pa
žįsta savo išdavikus.

Fin. Rašt; P. A. Deveikis.
Apielinkėje, tarpe šių dvie- -------- —1-------

jų miestukų, pagal jų dydį iri TApAMTA f AKĮ 
žmonių skaitlių, pusėtinai] Lj 1 vi\vlX 1 v> v/Ali 
daug randasi didelių ir mažės- ] ______
niu dirbtuvių. Kuomet pasi- • 

i taiko susieiti su darbininkais, 
i tose dirbtuvėse dirbančiais ir 

darbą, ] 
mums nepasiseks nuversti i pąsirodo nemalonūs įspūdžiai. į 
kapitalistu valdžių 'buržua-1 Kieįvį®P°’e dirbtuvėje įvesta 
Zinese valstybėse, tai kapi- djrbti taip skubiai, kiek dar- 
talizmas po truputį išbris iŠ.] bininkan nebegali ištesėti. Su 
dabartinio krizio. Jis ir rū- į pirmiau palyginus, dabar už- 
pinas išbrist, 
jis vis daugiau ekonominio ! 
krizio atneštų sunkumų! 
verčia ant darbininkų ir ap-1 
lamai ant ------ 1^, . -
sprando. Kapitalistai jieško I kinus žmones įstoti į minėtas 
.v ... .v i . . i r , • kuopas, dar vis issikalbineia išeities is krizio kapitahsti-i dpl Y ’ nriP7aščm Rpt r -------- ----------- L a n I^nrinlfaqiqtui i k 1 • U iP b B 1 bUvo rengiama paremti Alka- <mais Keliais. bOCialiasiStai, kalbant apie ekonominio gyve- nuju Bedarbių maršavima. Be | 
tame jiems padeda. Ir jie ; nimo aplinkybes, dauguma pri-110‘ įam pačiam tikslui buvo j 

judėji-1 renkamos aukos per vakarie-, 
nę gauta $16.50, kurie ir per-' 
duoti sulig reikalo, čia šįr- 
dingą ačiū ypač toj srityj pa
sidarbavusioms moterims. Au
kų surinkta $23.15 ir įvairių 
daiktų, kurie sunkų 
tyj suminėti. Viskas 
ta bedarbių naudai, 
įdomautus surinktų . 
kiekiu, gali kreiptis į 
ją. Be to, susirinkimas taria I 
širdingą ačiū kaip aukoju
siems, taip ir dirbusiems au
kų rinkime.

Vienas draugijos narys iške- 
i lia viešai ex-nario Šilkinio 

. darbus: str.eiklau- 
____ __ .. p. Vėliau pa
aiški, kad tie jo darbeliai jau 
kitų drg. buvo senai žinomi, 
bet per apsileidimą neiškelti 
viešumon. Nors toks apsilei
dimas gana peiktiilAš, bet' ti
kima, daugiau nepasikarto
siant. Vienbalsiai1 visi drau
gijos nariai išneša nutarimą jį 
pašalinti iš draugijos už ske- į 
bavimą ir įkalinimą net/ ke
lių darbininkų, ir perspėti ki-. 
tus draugus saugotis jo, kaiįo 1 
pavojingo darbininkams ele
mento. 1 Į

Patvirtinta vienbalsiai pa
siųstoji valdybos protesto re-, 
zoliucija Smetonai del drg. ] 
Kasperaičio nuteisimo. Rezo- 
licija buvo priimta visų darbi
niu. organizacijų.

Vėliau paaukautus $25,00 
Apsigynimo Lygai nutartą pa
dengti pusiau su Mot. Darb. 
Susiv.

Galop seka drg. buvusio 
d’elegatu Rytinėj konferenci-! 
joj žinių pranešimai ir iš pra- i 
nešimų paaiški, kad konf. ats
tovavo 600 organ, ir nutarta 
keletas įdomių dalykų, apie 
kuriuos, tikiu, kas nors išsi- i

Tam tikslui! s^bkęs kelintas nuošimtis 
- - i darbininkų, ir tie dirba tiktai 

į dalinį laiką, su mažu atlygini
mu.

Randasi L.D.S.A. 125 ir A. 
darbo žmonių . L.D.L.D. 136 kuopos. Pakai-

Vasario 14 d. Ukrainiečių 
Darbininkų Name atsibuvo 
mėn* A.L.D.L.D. k p. sųsirinki- 

i mąs. ! .. .. ; M . i 1
Susirinkimą atidarius, eitą 

prie dienotvarkės ^varstymo., 
išrinkus susirinkimo pirm, ir 
apsvąrsčius pirmus dienotv. j 
punktus, eina komisijų rapor
tai ir naujų narių priėmimas. 
Iš komisijų darbuotės paaiški, 
kad nariai susirūpinę draugi
jos reikalais ir dirbą, kiek kas 
pajėgdami, darb. labui. Be 
to, iš rap. paaiškėjo, kad A. 
L.D.L.D. vardu buvo pareng
ta vakarienė, kuri specialiai;

nu jų Bedarbių maršavimą. Be |

te,

>-

Lietuvos Darbininkų ir Kaimo 
Biednuomenes Dvisavaitinis Laik- 

: rastis (su paveikslais) : :

“BALSAS
Duoda daūg žinių iš Lietuvos 
darbininkų ir kaimo biednuo-

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

■ 1 i
Kas . užsisako “Balsą,“- tas 
tuom pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jų 
kovai prieš fašistų valdžią, 
menės gyvenimo ir fašistų 
darbų. Kiekvienas Amerikos 
darbininkas ir darbininke pri- 
: valo užsisakyt “Balsą.” :

“BALSO” KAINA AMERIKOJE:
Mętams ... . . $1.50 
šešiems menesiams . . .86
Pavienio num. kaina >. .05

Amerikos Lietuviai Darbininkai!

taria darbininkiškam 
mui.

Minėtos kuopos, kiek pajė-

ras išeitį, jei mes nęnuver- 
sim kapitalo valdžios.

Kas dabar tvirtina, kadu&ia, tiek veikia.
kapitalizmui nėra išeities iš Tūlas laikas atgal L.D.S.A. 
dnhnrtinin krizio tos fakti-! 120 kp’ suvaidin0 veikalą dabai timo Kuzio, tas iaKU ; «<Karolio Teta.” Vas. 21 d., 
nai bukina darbininkų ko-.|š> ta pati kp. bendrai su 
vingumą, atitraukia darbi- A.L.D.L.D. 136 kp. suvaidino 
ninkus nuo revoliucinės ko-1 veikalą “Kryžius.” # Pagal 
VOS kelių, nuo revoliucinės. žmonių sprendimą, “Kryžius” 
proletariato išeities iš kri-|Pavyk? pusėtinai gerai._ Va
žio. Socialfašistai dabar j dov.a?ja^.ose ro .gsep 
kaip sykis saukia: kapita- taipgi du ig vyrų. Per abu 
lizmas jau atsidūrė tokioj ■ vaidinimus liko uždarbio, 
padėtyj, kad jau nebėr jam ' —o—
išeities. / 
byrės ir viršų paims socia
lizmas. Kam todėl rūpintis
revoliucine kova, kam eiti i iu paaukojo $10, A.L.D.L.D. 
prie proletarinės revoliuci-1136 kp. $5 ir dar aukų tam 
jos, kam. reikalinga tos au-1 surinkta $6.73. i
kos, jei kapitalizmas pats . ?iotumėtUi, .J □ - rie tik galite, kad istotumet jsavaime subyrės. [ minStas kuopas.

Jer kas tiki toms social-j Newark’o, N. J.,vyrų Sie- 
faši&ų pasakoms apie ka- tyno Chorui, duetui, mokyto- 
j)italiznio subyrėjimą be jo jai B. šaknaitei ir visiems, Jar- 
nuvertimo ir apie ramų so-

laikraš- 
perduo- 
Jei kas :

daiktųT?X 
komisi- r—

Mūsų Literatūros Platintojams
v

Greitu laiku išeina iš spaudos:

1. Apie Komunistų Internacionalo sekcijų uždavi
nius XI plenumo tezės.

2. H. LIORBERIS. Jūrininkai atvyko.

3. ir kitos.

Platintojai prašomi iš anksto pranešt po kiek, 
jiems minėtų knygučių prisiūst platiniiūui. Užsa-i 
kymus adresuot

' ' i • ■

“BALSO” REDAKCIJA, M. LABORIUS,
Tilsit, Memelstr 26, Germany

SKAITYKITE ŠIAS KNYGAS
19. K. VOROšILOVAS. Ar
20. J. BULATOVAS. Žygis 

na Amerikoje 3 centai.
21. V. P. Bausmė. 1931 m.

bus karas. 1931 
kunigo sutanoj.

Kaina Amerikoj

m. Kaina 3c. “
1931 m. Ęąi-

2 centai. j
22. Komunistai ir revoliuciniai darbininkai fašistų teisme (pir

moji dalis). 1931 m. Kaina Amerikoj 10 centų
23. S. LIUBIMOVA. SSRS—Tautų Sąjunga. 1931 m. įSi- 

na Amerikoje 5 centai.
A

27. BEDIEVIS. Lietuvos šventieji ir jos apaštalai. Kaina 
Amerikoje 10 centų.

28. V. KAPSUKAS.
29. P. KAIMIETIS.

Kaina Amerikoje
30. D. A. Lietuva

1931 m. Kaina Amerikoje 3 centai.
31. Apie Komunistų Internacionalo sekcijų uždavinius 

PK XI plenumd tezes. 1931 m.
32. BANS LIORBĘR. Jūrininkai

Amerikoje 3 centai. • •_

Kazis Giędris. 1931 m. Kaina Amer. 5 c.
Lenkijos darbo valstiečių kova. 1931 m 

5 centai.
ir karo ruošimas prieš Sovietų Sąjungą.

• K1
Kaina Amerikoje 3 centai 
atvyko. 1931 m. Kain

I ... / z, . . . . v . . . '__ 135. Vokietijos Komunistų Partijos kovingi uždaviniai kai’

Kaip visi žinot, Sovietu Sąjungoje jau šešti metai eina lietuvių 
kalbą laikraštis “RAUDONASIS ARTOJAS”.

“Raudonasis Artojas” yra skiriamas kaip žemes ūkio,, taip ir pra
mones darbininkams.

“Raudonajam Artojui“ dalyvauja daugelis selkorų ir darbkorų (iš 
kaimo ir miesto korespondentų), kurie nuolatos per “R. A.“ plačiai 
nušviečia visus socialistinio darbo laimėjimus.

“Raudbriasis Artojas” nuolatos rūpinasi nuodugniai nušviest eko
nominę ir politinę fašistines Lietuvos padėti 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 ^socialistinė statyba, plečiasi že
mės ūkio kolektyvizacija.

Kiekvienam lietuviui darbininkui i r 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.

KaintDRAUGO TELMANO kalba Oldenburge. 1931 m. 
Amerikoje 3 centai.

37. Kapitalizmas ir Darbininkų Klesa. (Lavinimosi rateliams^ 
1931 m. Kaina Amerikoje 3 centai.

i

Visas augščiau išvardintas knygutes galima gauti “BALSO 
redakcijoj (Tilsit Pr. Memelstr. 26, M. Labori). Kas užsisa 
kys minėtų knygučių nemažiau, kaip už 5 dol., tam nuleidžia 
ma 35 proc., o kas iš anksto užsimokės, tam nuleidžiama 4 
proc. nuo pažymėtų kainų.

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

“PRIEKALAS”
| 1932 m. pradeda eit kas menuo, 49 p. didumo, gausiai ilistruojamas

“Priekalo” perėjimas iš dvimėnesinio į mėnesinį, o taipogi pla- g 
tesnis bendradarbių susispietimas, pačio redakcijos aparato su- g 
stiprinimas duoda galimybės 1932 m. žymiai pagerinti jo turi- g 
nį ir išvengti visos eilės trukumų, kurių buvo pirmaisiais “Prie- | 
kalo” ėjimo metais. b

“Priekale” telpa eilės, apysakos, vaizdeliai ir aprašymai, vaizduo- g 
jantieji SSRS, darbininkų ir darbo valstiečių gyvenimą, kovą | 
ir atsiekimus socialistinės statybos fronte ir Lietuvos, Amerikos 
ir kitų kapitalistinių šalių darbininkų ir darbo valstiečių gyve- | 
nimą ir kovą, ir rašoma visais aktualiai proletarinės literatūros^ į 
klausimais.

“Priekalas” turi nuolatinį skyrių “Socialistinė SSRS, statyba,” | 
kuriame plačiai nušviečiama socialistinė SSRS, statyba ir kul- b 
tūrinės revoliucijos laimėjimai ir aprašinėjima svarbesnių SSRS, g 
socialistinės pramonės įmonių, sovehozų ir kolchozų gyvenimais 

ii* augimas. , ; ' I
“Priekalas“ dau? domės skirįa antireliginei propagandai ir turi | 

pastovų skyrių “Bedievis,” plačiai nušviečia įvairių tikybų, ku- g 
nigų, popų ir kitų darbo žmonių priešų, prisidengusių tikybos g 

skraistėmis, veikimą ir darbus. , L
“Priekalas“ nesitenkina vien dailiosios literatūros, SSRS soc. sta- | 

tybos ir antireliginės propagandos srityrius; savo skiltyse jis 
rašo ir kitais aktualiais politiniais klausimais ir turi skyrius: 
“Kapitalo šalyse,” “Iš revoliucinio judėjimo istorijos,” “Biblio
grafija ir kritika” ir kitus.

“Priekalo” reguliarus išėjimas ir visų uždavinių išpildymas pit- 
miausia priklauso nuo aktingos mūsų skaitytojų, platintojų, 
bendradarbių ir rėmėjų paramos. Todėl reikalinga iš anksto* 
užsiprenumeruoti “Priekalas,” rinkt jam prenumeratas, visapu- •T 
šiai remti jį.

Greitai ir Pigiai PersiunčiaPINIGUS I LIETUVA
už 51.75
uz
uz
uz
uz

Platintojams Atatinkama Nuolaida!

REZOLIUCIJA

Pasiųsta
Smeto-

800
900

82.50
92.75

500
600
700

Litų
Litų
Litų

62.00
72.25

Amerikoj beto dar galima 
Issirasyt per “LAISVĘ?’iĮ

rie pagelbėjo programoj, taip 
' ; klausytojams,

atsilankiusiems paremiant fi-

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

6 men. — 1 doler. 
atsk. egz. — 20 cent.

Mes, Harrisono — Kearny’- 
es, N. J., lietuviai darbinin
kai, L.D.S.A. 125 kp. teatrališ
kame susirinkime, suvirš 500,

$ 5.50
10.75
21.00

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

Išsirašyti “PRIEKALĄ*^ 

galima
Redakcijos adresu:

Moskva, Nikolskaja 7 
izdt. “Inostrannich 

Rabočich”
Red. “PRIEKALAS”

31.25
41.50

1000 Litų

“LAISVE”
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiin

“LAISVĘ”
46 TEN EYCK STREET. BROOKLYN, N. Y.

_ • f* ' !••• [ 1 1 Cl V 1VOG LKapitalizmas SU- Paaukavo Lietuvos Politiniam prįe§darb.
Kaliniam žiavimas ir t.

, • j i < ’ :

L.D.S.A. 125 kp. tuo tiks-

Litų
už 103.00

cializmo išsivystymą iš ka- atsiUnS^X ....... .....
pitalizmo, tas nesuintei e-į nansiškai, tariam varde minė- 
suotas revoliucine kova, tas j tų kuopų draugiškai ačiū, 
tik laukia, kada įvyks tąsi 
ramus socializmo išsivysty
mas iš kapitalizmo.

Kapitalistams gi to ir 
reikia. Tas laukimas su at
sisakymu nuo kovos, kaip' 
sykis padeda kapitalistams 
lengviau išeiti iš krizio, nes 
jis lengvina sėkmingiau ka
pitalistinio krizio sunkeny
bes verst ant darbininkų

Išneta protesto rezoliucija, 
reikalaujanti paliuosavimo d. 
Kasperaičio ir visų politinių 
kalinių Lietuvoj. 
Lietuvos prezidentui 
nai ir Lietuvos atstovybei.

į ■ ♦

50 Litų už
100 Litų už
200 Lity už 

“ 300 Litų už
400 Litų už

Norėdami materialiai pagelbėti savo giminėms
i ■ . * -r . . . -n

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

t



riebumas.

12.40'

$232.87

Gi jeigu* pri-

15th 
944

21st

.0 
mes

D. Al. Solomskax, 
ALDLD. C.K. Sek r
46 Ten Eyck St., 

Brooklyn, N. Y

LD.
padėjo 
ryšius.

suteikė '
i ‘

Rašt. P. Janiūnas,
Ne tik paskleidėme 

tas platinimas

Taip ir D

Bet visgi bus į 
nariams ži-1 

noti, .kaip buvo ir kaip yra su; 
ALDLD. knygomis.

Seniau per ilgą laiką ALDLD

1931
1.35
4.35

st.
175 W.

128 W.

; ALDLD pavieniu nariu. Kada Tin’- R.aštvA‘T Liuk-^-tis’orn91A Av% A 
Paga-1 pašaliečiai perka knygų,

BAYONNE, N. J., VALDYBA 
1931 METAMS:

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

i Pirm. A. Bočis, 68 W. 10th ' 
knv'»U (Pirm, pagelb. M. Panelis, 

‘ 1 24th St.
Prot.

49th St.

Kasierius F. Lukaitis, 352 Avė. C 
mes j Mokėsč. globėjai: J. Laurinaitis, 348 

, M. Višniauskiene, 9 W.
St. Iždo glob.: F. Milvidas, 

T Boulevard; J.- Zaleckas, 24 E. *.xov 
B' St., Maršalka L. Rimša, 167 W. 20th

i, gauna tiek, kiek nuo j mums daug progų gavimui
— • 1 _ — __ - - v ___

Antradienis, Kovo 1, 1932

Ot tai ir

ap-

n

Vokietijos Komunistu
tv ni | • i kuopa įtraukti ir kitų tautu lI artlJOS ubalsiai i darbininku. Naujai kuopai A.'

L.D.L.D. Centro Komitetas su- ■

'kad jie prezidento rinki- puola ne vien Komunistų Par- lyginimas

tais: ■

,4.701.10

.25

daibi

talizmą!
i t *

>

skaitose tas “riebus 
iri

■tas iš šių draugų: pirmininkui padėtyje

1929
.35 $
.35

Meta* 
1930 
.20 
.18

Rugpjūtis 
Rugsėjis 
Spalių 

i Lapkritis 
i Gruodis

jtijas, bet ir kitas darbininkų tų dviejų metų su 1931

c

Puslapis Penktas

pūsta jr žūsta Lietuvos varguo 
LIAI; IŠMESTI ANT SĄŠLAVYNO DAR 
B1NIN. MIRŠTA BAISIOSE SĄLYGOSE

Koks likimas laukia Lie-, dėjo moteriškė verkti. 
tuvos benamių darbininkų I Darbo negalima gauti, 
vargdienių, puikiai atvaiz-; “Karpavičienės būdelė 
dina mums atsitikimas Kau- taip pat iš lentų sukalta, be 

*ne. Širdį veriantis atsitiki- langų. Ji turi apie 2 metru 
mas. • Jis parodo, ką atne- pločio ir tiek pat ilgio. At- 
šė Lietuvos darbininkams įsistojus galva remias į lu- 
kruvinas fašizmo, ponų, ku- į bas. 
nigų ir kapitalistų viešpa
tavimas.

Kauno spauda paskelbė, į dukterimi ir 20 metų sūiiu- 
kad “mirei] 
katile; dvi \dienas gyveno!0 sūnus su 
su lavonu;

nydami ją garbina ir viso
kiais būdais gina ir baltina 
valstiečių akyse 
kad ir preziden

i bas.
“Toj ’ būdoj Karpavičienė 

įgyvenamu 18 metų amžiaus

mogus garvežio Imi. Ji gulinti ant suoliuko, 
.j dukterimi |nt

Miežinis katilas | žemės. Verkdama skund-i 
ir lentinė būda be -langų; įžias, kad negalima esą nie- 
katilo ir būdos gyventojai;;kur gauti darbo. Var^die-į 

^skurdas ir vargas 'pakaime-: niais, tamsuoliais žmone-;
je”. Po- šiais antgalviais ei-' liais niekas nesirūpina...”

*na “L. Ž.” korespondento
sekamas aprašymas, nupie-!-------------
šiantis baisų likimą varg- *T. , '.• • • o ir^’i snuM- 
dienių šeimynų, gyvenančių: Neva Nepartinis ir Savaran- 
pakaunės urvuose:/ . kllS Laikraštis

“Kaune, A. Šančiuose, į “MuSŲ Rytojus 
prie šaldytuvų guli į žemę ■ 
įlindęs garvežio katilas, ap-, 
verstas iš šonų skiogsniuį 
žemių.
ketvertą metų įsikūrė pilie- Jkraštis “Mūsų rytojus

Paimkim 
rinkimo 

komediją. Kam nėra aišku, 
kad ištikrųjų jokių jo rin
kinių nebuvo, o buvo tik 
“rinkimų” komedija pada
ryta, o “Mūsų Rytojus” juos 
iš kailio nerdamasis giria. 
Arba paimkim dabartinį že
mės ūkio krizį, kuris sun
kiausia našta prislėgė ir 
Lietuvos varguolius valstie
čius. Kaip rūpinasi tie 
niekšai iš “Mūsų Rytojaus” 
įrodyt, kad Lietuvoj dar ne
są taip bloga, kad Lietuvos 
fašistų valdžia viską daran
ti, kad tik padėt vargo pri
spaustiems valustiečiams!

Užsidėjęs neva bepartiš- 
kumo ir savarankiškumo 

i kaukę, “Mūsų Rytojus” 
' traukia ir varginguosius 
i valstiečius į fašistų tiklą— 
įmes turim nutraukt, nuo jo į L.D. kuopų iš: Cleveland©, Va
itą kaukę ir parodyt jo tik-1 Inwood, Carle-t, Akron ir 
L.oU I Youngstown.

B. D 
(Iš “Balso”) (

turime jau $254.78 Įplaukų už t 
literatūra, i
ALDLD. knygų parduoti nega-1 

i Įima. Visada taip: oportunis-: 
. tai savo ydas, bukumą, atsiliki-! 
Imą ii* nesugebėjimą veikti 

Naujas ALDLD. Apskritys I $75.00. Ot tai ir “riebumas.“ , verčia ant darbininkų.
' . ... • ATTxtr. , “Laisvę“ nuo pašalinių įstaigų dabar Beeis daro.

Ohio valstijos ALDLD. kuo- viena tokį garsinimą, kaip z-, z-. i i n i -i 11 m o n I •• * »1 _ _ _ _   ■* ' ■ .

v. u.umiciiė, 29 Intervale St.
-* • i Ligoniu Ražt. M. Potsus,- 184 Ame« iSt.Gi Beeis sako, kad I Maršalka J. Slmanskienč, 88 Vine St.

i Visos gyvena Monteilo, Mass.

pos susijungė į atskirą apskri
ti. Tai geras žingsnis. Pirmiaus 
tos kuopos prigulėję prie A.L. 
D.L.D. 10 apskričio, Michigan i 
valstijoje, vėliau prieš 4 aps- i 
kričio Pittsburgh, bet kaip vie-1 kalis

telpa A.L.D.L.D. knygų garsi- bet 
nimai, 
mūs per mėnesius laiko.

Toliątis Beeis sako:
i, kokia nauda iš skelbia

mo knygų pardavimo ALDL 
Draugijai? Praeities praktika 
ir patyrimai parodė.. .kad kny
gų pąrduočlama už keliolika do
rių, q išgarsinimui jų, laikraš
čiams mokama keli šimtai do
lerių.- šolomskas bando įpasa
kotų kad, girdi, knygos parsi-!

{ duoda gerai. , Suprantama, tai ■ ’ 
; yra paprastas nonsensas apsi- 

11’ Į lenkiantis su tikrenybe.“
Sako, su pliku nėra ko peš- i _ 

Tas patsai, ir su

nas, taip ir antras yra toli. 
Del sekmingesnio veikimo A.L. 
D.L.D. Cleveland© kuopos suma
nė tverti atskirą apskritį. I^on- 
ferencija atsibuvo ir apskritys 
sutvertas. Naujo apskričio sek
retorius d. D. Petrauskas davė 
sekamą pranešimą 15-to 
skričio kuopoms:

“Iniciatyva ALDLD. 22
190 ' kuopų sutvertas Clėvelan- • r 
do ir apielinkės teritorijoj nau-■ įįs.
jas ALDLD. apskritys. Pirmo-, nįais provokaciniais
ji konferencija įvyko 21 d. va-jjįems rodyk ugnį, jie sakys, į 

j sario, 1932 m. Cleveland, Ohio. įaį vanduo. Bet visgi bus į 
Delegatai dalyvavo nuo A.L.D. gjngeidu ALDLD. nariams ži-j

jiems pasiunčiame jas ii1 kartu 1 Avė., 
paaiškinimą apie ALDLD, kvie 
čiant juos Į musų eiles.
daugelis darbininkų, gavę to- st- 
kius paraginimus, įstojo i ALD- — 

Reiškia, knygų platinimas i __
mums užmegsti su jais i <

i Draugijų Adresai, Kurios 
ę ' 1 Turi “Laisvę” už Organ?:

LIETUVIS GRABORIUS
Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
žemą kainą, 
nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

Tel.: So. Boston 0304-W

Moterų
Pašelpinė Draugystė ‘Birutė 

MONTELLO. MASS. 
VALDYBOS ADRESAI: '

Pirm. E. Beniulienė. 18 Bunker Ave.
. 79 Vine St.

____ ___  _ _____ 673 N. Main St.
Čereškienė, 87 Battle- St.

___ Klimavičienė, 31 Clarence St.
Kasos Globėjos:

V. Baroniene, 9 Broad St.
M. Duobienė. 221 Ames St.

i “Naujam apskričiui ALDLD. prezidentu buvo Pruseika, sek- pj.^ra'gt ?’ zizcnki°673 
Centro Komiteto sekretorius

i paskyrė numerį penkioliktą.
, rotorium Ignas Beeis, o kny-1 K<1 Ižą. M. Klima
I gium taipgi gerbiamas A. I 

“Apskričio komitetas išrink-' Matulis. Na, ir ar žinote, kokioj 
■tas iš šių draugų: pirmininku; padėtyje buvo knygos? Tik 
d. S. K. Mazan, 727 E. 127th Į steL>etiS reikia: buvo suverstos, 
St., Cleveland, Ohio; linansų skiepe, sumaišytos, palaidos, o! 
sekretorium d. D. Petrauskasjau dulkių, dulkių ant jų! Kny-| 
protokolų raštininku—d. Joe ; gL1 buvo daug, bet Matulis ir' 

> Graibus, 13801 Harvard Ave. patsai negalėdavo surasti. Len-! 
! Cleveland; iždininko pareigas , gviausiai buvo jiems tai pas-' 
įeis d. A. P. Baltrušaitis, 10549 , jęgjbtį, kad tų ir tų knygų nėra, i 
Eik Avė. Ir apšvietos direkto- jjįc buvo paskelbę, kad knygų L 

VARŠAVA — Vasario rium išrinktas d. P. Nemura. j “Caro Kalėjimuose”, “Pasaulio' 
16 d čionai trvs komunistai' si!lnčl.a.nt ”?rlV duokįes i ap- i Stebuklai", “Kare Ko-Delei?”, 

Idnrbinink'ii tnnn nutemti' ^e^u,s moneV ! “Ugnyje“ ir daugelio kitų nėra. |
Iv l-Ann l nuteisti; oi'dehus išrašykite vardu d. A. Gi kada pereitais metais mes |
. i metų, ; P. Baltrušaitis, o siųskite finan-( sužiūrėjome knygas, sutvarkė-,

viena vidutinį , du nuteisti penkis metus sų sekretoriui. Taipgi ir visais j me jas> tai kaip' kuriu buvo su-!
kuturiems ’ kitais reikalais, paliečiančiais i rasta. šimtai. ‘ !
tvimą m© i apskritį, kreipkitės pa.s, finan-i 
Linim nie- sekretor-ų> D> petrausfcą.

' 1.451 Clermont Rd., 
keturi ko- Cleveland, Ohio.

Centro Komitetas 
: gali tik palinkėti viso gero hąu- 

vienas ' R1* susiorgAnizavusiai^i ąpskri-, 
į čiui ir mes pasitikime, ; kad 
! Ohio valstijos kuopos' dftbhr ga- 

- . - - - ------ i lės sėkmingiau darbuotis del
gai nubausti 3 metų kalėji-! darbiniiŠkų klases. ' - ' 
mu. 

Gi Lembergo 
i išteisino 

viršininkus, kurie 
politinius kalinius

_ _ _ Lenkijoj Siaučia
, . v • Tarp Lietuvos valstiečių i RaiQiK TpfBUfK

Tame ^atile^ pries (gana plačiai išsiplatinęs lai-’ n jį . .
. wT . . T ,_____ > “Mūsų rytojus’ Darbmnkus

tis Motiejus Jankūnas, suijjs skelbiasi esąs neparti-;
mylimąją M. Morkevičiene.. nįs, savarankus ir nieko j 

1 “Katilo gale padaryta i bendro neturįs su' fašistui, 
skylė įlįsti, iš viršaus pri-'valdžia. Tais savo šauks-' 
dengta ’skurliu. Antrame mais ir gudriai parinkta me- i 
katilo gale yra maža ange- džiaga jam pasisekė suvi-! kalėjiman ant šešių 
lė, tai šviesai į katilo vidų boti ir ne \ L 1 * 1
dienos metu įeiti. valstietį ir net mažažemį. I kalėti, ’

“Jankūno guolis-paties-jšt^U ki‘!metams’
tas skuduras; užsikloja tuo !a> kaip fašistų, tadziamas j tams.

J ir valdžios remiamas laik- Kitam 
rastis, paskirtas valstiečių 

Isuvedžiojimui ir laikymui 
savo rankose. Užtenka tiki" 
pažiūrėti j kas yra jo redak
cijoj, kad išvadą padaryt.

f Vyriausias jo redaktorius 
'—A. Bružas, buvęs šauliu7 v- c-

“Trimito” redaktorius. Kas 
per vieni yra šauliai ir jų ■ 
“Trimitas”, turbūt, visi ge- teismas 
rai žino: Antras redakci
jos narys—Pr. Klimaitis, ži-

TELEFONAS • ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 . IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

vienas
o trys

švarku, kuri dieną vilki. 
Taip senukas ir gyveno. ■ 
Darbo neturėjo, 6 tik ret-| 
karčiais sukapodavęs pasi
laikiusį vežimą malkų ir 
£iaip taip pūsfradžlu ’gyvė- ’ 
no. •

“Vasario 11 d. ..Šančių po
licijoj nuovadai buvo pra
nešta, kad katile gulįs mi
ręs Jankūnas. Policija pa
tikrino ir pranešė savival
dybei, kad atimtų lavoną. |

“Jankūno lavonas per
duodamas anatomikumui.

“Viena tos apielinkės mo
teris nuveda prie katiįp. Ka
milas tuščias.

teisme 
nuteisti kalėjiman 

ant keturiu metu. V C-
Lublino distrikte 

i komunistas nuteistas 5 me-į 
tams kalėti, o kiti du drau- 

7 1

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

įžanga Dieną ir Naktį 50c 
Subatos vakare 75 centai

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

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati
darę .naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsiperimui veltui! 
MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR tf'l'A KRINKA IS, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai, vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga
rantuotu patarnavimu.

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

KELRODIS: B.( M. T. eleveiieriu; išlipt ant Flushing Ave. stotifes;
B. M. T. subway—išlipt’ant Montrose Ave. stoties; visais 

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

Seniau Prūseikos, o veli.au | 
i Paukščio, vadovaujamas komite- i 

• | tas nekreipė .domės į ALDLD. j 
l knygas. Ir kamgi, nes anot j 
Į Igno Bečio, “ALDLD. kuopos į 
apsivertę knygomis.“ O tie op- i 
ortunišlai toliau darbininkų už' 
ALDLD: kuopų ribų nežino. Jų 
supratimu, lai gu’lį. tos ^knygęs 
skleppoše' ir. Iti-įjtfsfą. ■

ALdLD. /Centro Kžftįnjtetas, I 
kaip 1931 taip ir. 1’932* metais 
vaduojami, kad ALDLD. knygas * 
paskleisti kuo plačiausiai, kad 
jos, nors ir labai nupigintomis 
kainomis, būtų paskleistos tar-1 
pe darbininkų. Lai jas skaito į 
ir lai šviečiasi.

Oportunistai su Bečiu prie-1 
šakyje tikėjo, kad knygų ne- j 

įgalima parduoti, o mes tikri! 
j buvome ir esame, kad jas gali- 
I ma sėkmingai platinti.

į Kaip Knygas Platino Beeis
Tąi tikra tiesa, kad Beeis ne 

tik nesirūpino A.L.D.L.D. rei
kalais, bet ir draugijos knygų 
platinimu. A.L.D.L.D. Centro 
Komiteto knygos vedamos ir 

i įplaukos surašomos, už ką jos 
Pietų Amerikoje siaučia di-j yra. 1929 ir 1930 metais se- 

Buržuazija kretoriavo Ig. Beeis, štai pa- 
knygų pardavimo 

. hne-

distriktoi 
valdžios i 
kankino 
ir žagi-

nomas avantiūristas fašis- no moteris kalines, apkrės
tas, buvusis fašistinės “Tau- darni jas lytinėmis ligomis, 
tos valios” redaktorius. Pir-.
miau jis ėjo iš vien su ka-1 

i deniais: dabar tarnauja tau
tininkams, nes jie jam už

# . ‘Už kelių žingsnių nuo ka- tai gerai užmoka. Toliau 
Tilo pastatyta maža budelė, eina redakcijos narys ir po-j 
kurioj pro plyšius žib^ švit ėtas Kazys Binkis (Alijo- 
ša. ’ |šius). Seniaus tai buvo ne-1

“Būdelėj besančios dvi i va kairusis poetas; j'is net; Komunistų Partija 
moterys: savininkė ir nuo-1“’ 1 ’ : _
latinė gyventoja pil M. Kar-įvertė į lietuvių kalbą; pas-1demokratus 

, v v v - t --1" I
Morkevi-'vo poetišką gabumą parda- įmuose remtų kandidatuTą 

Prie geležinio pečiu-'vė fašistams; dvarininkų ir i draugo Thaelmann, o ne ka- 
buožių reikalų gynimas jam, Ipitalistų ir 
kaipo dvarininkui, žinoma agento Hindenburgo.
arčiausiai širdies guli. Pa- nie atsišaukime iškeliami se- 
našūs ir kiti “Mūsų Ryto-jkami obalsiai:

. i frakcijos nariayįri Revoliucinis' darbininkų 
> klasės frontas prieš suvie- 
1 nytą frontą T;eakcij6s, įira- 

dedarit Seyeringų ir įbai- 
“ giaiit Hitleriu. ‘

i

i “Balsuokite už

pavičienė ir velionies Jan-|kui įsigijo dvarą ir visą sa- 
kūno draugė M. 7 
-čienė. ~ 
ko abi besišildančios.

—Ar nėra čia katilo šei- 
Snininkės ?—paklausiau*

—Aš, a$! — atsako maža, 
paišina, kaip laukinės ka- 

^ėš žibančiomis akimis mo
teris.

—Tai tamstos vvras kati
le šiąnakt mirė?

— Ne Šiąnakt,— drąsiai 
aiškina,—o prieš porą dienų 
numirė mano Motiejus. 
Vargšelis skundėsi šonu, o 
paskui gulėjo, gulėjo ir..^ f 
nežinau ar jis sugaravo, ar 

< sušalo, ar kuo kitu mirė... .
—Tai niekas apie tai iri P 

nežinojo apie Motiejaus JĮ 
^-Niekamnesakiau...Gu- dnvė jam 45 Šančius H 
Įėjau šalę atšalusio Motie
jaus ir tiek. Paskui, štai,— 
parodė į Karpavičienę,— 
kaimynai pranešė policijai, 
tai šiandien prįeš pietus kū
ną ir nusivežė miesto valdy
ba.

—Kuo tamsta verties?
—Baisiai vargstu,—pra-

Nauja ALDLD. Kuopa*
Thomas, W. Va., susitvėrė 

nauja Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Draugijos 
kuopa. Jos sutvėrime daug 
pasidarbavo draugas Chas. 
Strauss. Mes tikimės, kad 

i na’uja A.L.D.L.D. kuopa sek- 
l mingai darbuosis, nors, tiesa, 
| ten lietuvių yra nedaug. Pas 
I draugus yra pasiryžimo

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New Jer-

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

į teikia numeri 129.
BERLYN. — Vokietijos' A

, išleido ! Bjauri Reakcija Brazilijoj
V V Į

(“Internacionalą” kadaise iš- i speciali atsišaukimą į social- ]
' 1? 1 ’ ’ 11 Mdarbininkus, dėlė reakcija.

artimieji jo bendradarbiai 
vieni jau suspėjo įsigyt: 
dvarelius, kiti 'dar tik sva
jojantieji apie juos. Fašis
tų valdžia jų vyriausia gję-' 

į be ja.

ir monarchistų
Ta-

organizacijas. A. L. D.’L. D. • 
kuopos ten veikia nelegališ-' 
kai, Sao Paulo mięste A.L.D. i 
L.D. 41 kuopos draugai ener
gingai darbuojasi, bet dauge
lis jų patenka j viešpataujan
čios klasės nagus. A.L.D.L.D. 
C.K. susihaširiėjimus prisieina 
vesti, veik kiekvienu kartu su 
kitais draugais, nes ■. viepi po 
kiįių aręštuoįąmL ■' ;' yra 
įkalintą Lieti 4^ėtųri; broliai lie
tuviai darbininkai.

iVlenesis
; Sausis
į Vasaris
| Kovas 
Balandis 
Gegužis 
Birželis

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

. ninku kandidatą, o atmeš-
Kad tai. yra fašistų vai- Lite kandidatus buržuazijos 

azios remiamas laikraštis,, įr socialdemokratijos.
. tai pripažįsta ir Pr. Klimai-

t is, plisdama? savo laikraš- 
Bet jis rašo tik apie tai, 

kad fašistų valdžia, prade
dant leisti “Mūsų Rytojų

tų; nutyli ir net užginčija 
į kitas fašistų valdžios “pa*

tam niekingam fašistų šu
neliui?

Ištikrųjų, fašistų valdžia 
turi už ką mokėt “Mus^ Ry
tojui” ir jo redaktoriarns 
tūkstančius: jie kaip įma-

2.08
24.20
38.43
38.24
35.32
55.90
13.72

LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

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

pilną mechanikos kursą mokestis labai

“Tegul gyvtibja socialė ir 
nacionalę laisvė!

, “šalin karo skolų mokėji
mas !

“Balsuokite už kandidatą
, o prieš kandida-

'

“Balsuokite už duoną ir 
laisvę, o prieš skurdą ir 
vergiją! ; '

“Balsuoki už laisvą so
cialistinę V^ki&tiją sąjungo- 

ėtų^ Sąjunga, 6

bįednųju, 
tūs turč|

j e su Si 
prieš subankrutavusį kapi-

Kaip Prušėiiia ir Beeis 
Meluoja

Prūseikos r e d a g uojamoje 
“Naujoje Klampynėje“ tašo, 
Ignas Beeis apie A.L.D,L.D. 
Tai tas patsai Bečis, kiuris 
1930 metais numarino dvide- 
šim'ts A.L.D.L.D. kuopų, bet 
neužmiršo algą pasiimti. Tai 
tas patsai Beeis, kuris neatsa- 

ikinėjo į kuopų laiškus ir tą 
I sekretoriai gerai žino.

Liaus. . Ekspertai instruktoriai. Už pilną mechanikos kursą mokestis labai 
prieinama, patvarkyta lengvu išmokėjimu.

Pilnas važinėjimo kursas, pinant ir smulkius pataisymus, >25.00. Spe
cials važinėjimo kursas $10.00. Laisnius gvarantuojame.

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

NEW YORK AUTOMOBILE SCHOOL
228—2nd AVENUE, Kampas*T4lh Street NEW YORK, N. Y.

- —J--:", -r.T.—Viso per $2.4Ū $6.93 
metus

Tai matote, draugai, kad yra 
didelis skirtumas. Beeis su Ma
tuliu 1929 metais pardavė viso' 
už $2.40; gi 1930 metais už $6.-! 
93; gi mes 1931 metais parda
vėme už $232.87. Mes knygas 
pradėjome garsinti liejos mė- 

j hesį, ir aiškiai matoma, kaip 
lįnas Beeis ,įsako, būk mes į nuo liepdš mėnesio |plAukos už 

išmpką “Ltisvėi“ šimtus dole-' knygai višz didėjo. Skelbimai 
riti už A.L.DJj.D. garsiriinia. apsimokėjo' ir dili’ gana pelno 
O A.L.D.L.D. ( finansinėse , at-į liko ALI>1.1). organizacijai, 

L /’ tai kad ___
mąs'bųyo pa^kejbta^. Už, yįsą ?pa,škięfdėme ,tarpe darbininkų Į 
A.L.D.I .D. knygų garsinimą mūsų literatūrą. Gi jeigu pri-1 
10311 metais ir dAb'ar d£r Tėl- dėt)Gfįrie litebątūroš šių metų 
pama, “LailšVė”’ Savo k tik sausio mėnesio $2itil/ Ui mės 
U u.................................

k - A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

Įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 

; užeisi sušalęs, gausi 
šilumos į v a 1 i a s, 

; taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai- 

J nę, tinkamą ba
giams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa- 

jręngimams ir t. t., 
Į tik 8 blokai nuo

Btaen Island Fer-

LUTVINAS

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

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZA BĘTEL_N/J.
Tel. Trinity 1-8729

veli.au
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Puslapis šeštas . j Antradienis, Kovo 1, 1932
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VIETINES ŽINIOS
Kompanična Unija Parduoda Streikierius, 

Kuomet Bendras Frontas Laimi Kovas
NEW YORK. — Schlesin- 

geris ir kiti vadai kompailič- 
nos International Ladies Gar
ment Workers Unijos jau ga
tavi pasirašyt sutarti su bo
sais. Jie giriasi, kad “moks
liškai” būsią sutvarkyta kai
nos už įvairius darbus po da
bartiniam feikeriškam jų, at
siprašant, “streikui.” Bet 
pardavikai nepasako vieno da
lyko, tai kad nei kontrakto- ■ ničnos 
riai nei fabrikantai neduoda' stengėsi pereitą penktadienį 
jokio užtikrinimo, kad jie mo-' išgaut

Metalo Streikieriai 
Supliekė Skebus n

rų bedarbių šeimynų. Tada 
visi pikietininkai ir daugelis 
kaimynų supuolė ir atgal su- 
kraustė išmestąsias šeimynas.

Pagal vieno renegato loves- 
toniečio, nurodymą, pereitos 
subatos rytą buvo areštuota 
12 pikietininkų; bet teismas, 
nerasdamas prieš juos prieita- į Tiedu 
bes, visus paliuosavo.

Kaufmanas, vadas kompa- 
kai 1 i asi u v i ų u ni j ė 1 ės,

'NEW YORK. — Durable 
Metalo Įrankių Kompanija 
gyrėsi, kad kaip pereitą šeš
tadienį, tai jau tikrai baigs 
laužyt streiką; bet streikieriai 
pastatė dar skaitlingesnį savo 
pasiryžusį, pikietą ir ' atmušė 
visus streiklaužius, kuriuos 
kompanija buvo sumobiliza
vus. z ' ■

Tą pačią dieną vakarę 
streikieriai iškėlė šaunias pri
imtuves dviem savo draugam 
sugrįžusiems iš kalėjimo, kur 
jie buvo užrakinti 15 dienų, 
kaipo smarkūs pikietininkai.

sugrįžę kovotojai, J.
i Scaglione ir Carl Como, vėl 
tuojaus stojo į pikieto liniją.

NEW; YORK. — Išvežė į 
Clęvelandą plėšiką Filkowskį,t 
vadinamą “Linksmuoju Juo
zu.“ Jis ten apiplėšęs dauge
lį krautuvių? Filkowskis New 
Yorke buvo areštuotas, kaipo 
dalyvis M. Kramerio brangu- 
mynų krautuvės apiplėšimo. 
Iš jos buvo išnešta deimantų 
ir kitų brangenybių už $85,- 
000.

REIKALAVIMAI
Reikalingas Džianitorius

Reikalingas džianitoriaus pagelbi- 
ninkas. Privalo mokėti kūrenti pe
čiu. Krepkitės:

, 237 Sullivan Place
Apt. 5-A, Brooklyn, N. Y.-

(49-51)

jpkio užtikrinimo, kad jie mo-' išgaut teisme indžionkšiną 
kės darbininkams algas pagal prieš kairiąją uniją. Būrys 
tą “mokslišką” kainų* nustaty-' darbininkų nuėjo į teismabutį 
mą. Aišku, kad Schlesingerio t ir nunešė 2,000 kitų darbinin- 
vadovybėje pasiliekantiems kų 
moteriškų drabužių darbiniu-1 kad 
kams ir darbininkėms greit i bus 
bus vėl kapojamos algos.

Tuo tarpu Suvienyto Fran-: 
to Komiteto, su kairia vado- < 
vybe, vedamas streikas daro 
vieną laimėjimą po kitam, ir 
jau daugiau kaip šimte dirb
tuvių sukniasiuviai 
pagerintas sąlygas.

Harleme pereitą 
i)į Schlesingerio ir 
gengsteriai pradėjo užpuldinė-: 
ti Suvienyto Fronto pikietus darbininkai kitų devynių kai- 
prie vienos užstreikuotos siu
vyklos. Pikietininkąms pa- 
gelbon tapo atsiųsta dešimts 
vyrų iš streiko centro. Tatai 
matydami, gengsteriai pabėgo. 
Paskui pikietininkai žiūri—an
trapus gatvės policija meta 
laukan rakandus dviejų neg-

išsikovojo

penktadie- 
Lovestono

Jūrininkų ir Laivakrovių 
Teismas Grafteriam Labda 
iriam ir Išnaudotojam

*

parašų su reikalavimu, 
jeigu jau indžionkšinas 

duodamas, tai jis turi eit 
viešą teismą. Teisėjas 

. Glennon pasijuto priverstas 
, paskirt viešą teismą tuo klau
simu.

Sustreikavo d a r b in i n kai 
Waks kailių siuvyklos, 50 W. 
29th St., prieš >bosų užsima- 
nymą nukirst po $4 bei $5 al
gas. Kaufmanas ir kiti gelto
nosios unijėlės vadai siunčia 
streiklaužius ir padaužas prieš 

,reikierius. Streikan išėjo ir

per

liį.1 siuvyklų, vadovybėje kai 
riošios unijos.

Sustreikavo mezgėjai Hand- 
qraft Knitting Mills, 149 W. 
36th St. prieš bosų užsispyri
mą nukapot uždarbius 20 iki 
10 /procentų.

K. Siūlinis.

Politikieriai Naudoja
Prostitutes Prieš
Streikierius

Skalbėjų Kovos
NEW YORK. — Nors Su- 

perfine skalbyklos darbiniu-1 
kės ir darbininkai vidutiniai | 
tegaudavo tiktai “po $10 iki į 

$12 per savaitę, bet bosai dari 
nutarė numušt jiems algas. Į 
Tada darbininkai sustreikavo, 
vadovybėje Skalbyklų Darbi
ninkų Industrinės Unijos. Ta 
unija pereitą savaitę privertė 
North American skalbyklos 
savininkus sugrąžint atgal vie
ną darbininką, kuris buvo pa-

NEW YORK.-— Teisman pa
statė policnianą J. J. Glenną,? 
kad nekaltai areštavo moteris. 
Jis ateidavęs pas pasiturinčias, 
moteris bei merginas ir saky
davęs, “Aš tave areštuoju, 
kaipo bizniaujančia i paleistu
vę,, jeigu neduosi mdn tiek ir 
tiek pinigų.“ Daugelis pado
riu moterų buvo tokiu būdu

1 ,< 'i 

pasiųstoj į. kalėjimą, o kitos 
atsipirkinęjo, sumo'kėdamos di
deles suhias pinigų įpdljcistam, 
policijos inspektoriau ir net 
grafteriam teisėjam.. ;

NEW YORK. — Ųž bando
mą iškraustyt žmonėms kišr 
nius požeminiame gelžkelyje 
du vyrukai tapo pasiųsti še
šiems menesiams kalėjimam

BROOKLYN. — Pereitą še
štadienį rado nežinia keno nu
šautą R. Robertsą, turtingą 

a.cv — jkvv .savininką daktariškų instru-
varytas, kaipo raudonasis. Bo-mentų krautuvės, po num. 
sai buvo nukapoję algas skal-1 339 Bridge St. 
binių išvežiotojams. Darbi-1 
ninkai sušaukė savo mitingą, 
kad pasikalbėt apie kovą. Tad 
bosai, bijodami, kad išvežioto- 
jai nestotų į kairiąją uniją,, 
prižadėjo mokėt jiems seną
ją algą, kokia buvo pirm nu- 
mušimo,—bile tik jie nesidėtų 
į kairiąją uniją. Bet darbinin
kai turi neapsigaut. Tik.ko
vingoj e unijoje yra užtikrini
mas, kod bosai nedrįs ant ry
tojaus vėl nukirst uždarbius.

’ Skalbėjas.

NEW YORK. — Areštavo 
T. Lopezą,„-L8 metų berniuką, 
kuris labai alkoholiu nugirdė 
dvi mergaites, vieną 10, kita 
12 metų amžiaus; vyresnioji 
paimta ligoninėn, ir būtų mi
rus, jeigu ne greita daktariš
ka pagelba.

: Randauninkai Laimėjo

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA
VALANDOS:

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

} , ‘ ‘ tik susitarus.
i..,,—...,.........

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusiu Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT . 

Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrini.

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia

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

DR. OTTO MEYER
208 West 54th St.
,Nęw York City

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

MJt v Mjt m M V V V ’V' MX V KM V V W W V KJt W w mji W WWV V V w

------------ TEU STAGG -- 
2-5043X

X
NOTARY 
PUBLIC X

X
X

X

pigiau nu- |

LAIK-
NAU-

MADOS

- -  - --  --- - --  - --  ---

Į Laikrodžiai, Deimantai ir 
į Auksiniai Dalykai
i Dovanom ar patys sau norėda- į 
Imi pirkti laikrodžius, daimantus | 
I ar bi ką iš auksinių daiktų • ži- • 
■ nokite, kad pas mane 1
j sipirksite.

| įvairūs
RODŽIAI
JAUSTOS

J UŽ PRIEINAMĄ 
į ■ KAINĄ

INCMATHEW P. BALLAS
( B i E L A US K A S ) 
GRABORIUS 

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

MŪSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS' PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PAS1UNČ1AM I, KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATlŠKA^ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIU. 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ, MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA, VIETĄj"SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPK1TES I, MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUS1M.

MUSU, RAŠTINE ATDARA DIENA, IR NAKTĮ, MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

X

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo tėvo Jono Žilinsko, 

Amerikoje gyvena jau virš 20 me
tų, girdėjau,\ kad ^yveria Brooklyne 
ir turi savo namą. Aš esu kilęs iš 
Lietuvos, Alytaus apskričio, Varėnos 
valsčiaus, kaimo Vazgirduonių. Da
bar, gyvenu, Pietinėje Amerikoje, 
Uragvaiuj; jau arti mėtai laiko, 
tižiauefčįdusi, kad . atsišauktų ant šio 
pajięškoiimo arpa jei kas praneš 
man ,apie jį, būsiu labai, dėkingas. 
A. Žilinskas. . Montevideo del Cerro, 
Barrie Carabo, Calle. 1 No. ;155.

■ (51-52)

X 
K X 
X 
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a , ■■| Taipgi taisau visokius laikrod- F 
!žius ir kitus papuošalų daiktus. į 
»Taigi kreipkitės pas mane, o aš | 
I stengsiuosi pilnai patenkinti. . !
■ Williamsburgiėčiams, kuriems į 
i pertoli pas mane atvežti pataisy- j 
Imui laikrodžius ar kitus auksinius f 
| daiktus, palikite “Laisvės” ofise. * 
Į Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs | 
Į atvešiu į “Laisvę.” Jūs užsimo-* * 
I kėsite “Laisvėje.”
I VIKTORAS JANUŠKA■

; Bronxe po num. 1821 Long
fellow Ave. darbininkai ran- 
dauninkai, suorganizuoti Be
darbių Taryboj, pareikalavo, 
kad namo savininkes M» J- 
Stanley numuštų rendą 15 
procentų., kad nemėtytų lau
kan negalinčių užsimokėt be
darbių. ir kad pripažintų ran- 
dauninkų komitetą namuose. 
Iš pradžių savininkas tik pasi
juokė iš tų reikalavimų. Bet

teis-PiYmadienį pašaukta 
man 40 moterų ir vyrų darbi
ninkų, kurie buvo areštuoti už 
pikietavimą kepyklų Coney 
Islande ir Brighton Beach’yj. 
Ten eina smarkus streikas už 
duonos nupiginimą.

i Penktadienį dalyvavo 600 
kai Seamen’s Church Institu- asmenų mitinge streikierių ir 
to. Tai yra labdarybės įstai- pirkikų. Be kitų dalykų,, 
ga, specialiai “remianti“ be- streiko komitetas pasakė, kad 
darbius jūrininkus ir laivakro- miesto valdybos atstovas iš tos 
vius. Ji iš įvairių šaltinių vietos Ryanas su kepyklų sa- 
gauna per metus šimtus tūks-! vininkais paperka prostitutes. 
tanČių dolerių, bet savo “glo- Jos ateina neva nusipirkt duo- 
bojamiems“ bedarbiams teduo-■ nos; paskui išėjusios laukan 
da tik pamazgų su supelėju-' numeta ant žemės duoną ir 
šia duona; pernakvina tik 
naktų iš eilės, o paskui 
sau.

Į šį viešą tardymą tapo 
kyiesįąs ir. Joseph Ryan, seno- t ~ ~
sios jūrininkų unijos preziden- i Laivakroviai Užvaldė 
tas. Bedarbiai laivakroviai ir; p • u i
jūrininkai stato jam klausi- Į Mitillgį K ClkCFIŲ Vadu 
mą—kodėl jis taip priešinasi . ---------
bedarbių apdraudos įstaty
mui; juk žino, kad tūkstančiai 
bedarbių toj srityj* laipsniškai 
badu miršta; daugelis jau liko 
bado papjauti.

NEW YORK. — Downtown ! 
Pavandenio Bedarbių Taryba. 
šiandien, 2-rą vai. dieną, turi 
viešą tardymą, bedarbių šelpi
mo klausimu, po num. 140,' 
Broad St. J • • »

;.Į.tardymą pašaukta viršinin-l

10 ima rėkti, kad streikieriai jas 
eik ■ “užpuolę.“ Tuomet būna pro

ga policijai daužyt ir areštuot 
streikieres ir streikierius.pa

BROOKLYN.
Darbo Federacijos vadai 
sušaukę į' mitingą narius 
kių lokalų Tarptautinės 
vakrovių Unijos. Buvo

Amerikos 
buvo 
pen- 
Lai- 
per- i

Tardyman taip pat šaukia-1 skaitytas laiškas nuo unijos 
' prezidento Ryano. Jis patarė 

uždarbius nusimušt; jo pakali-! 
kai vadukai agitavo, kad dar-1 
bininkai nusileistų uždarbio, 
tai būsią “daugiau darbų.“ 
Bet eiliniai laivakroviai vienas 
po kitam atsistoję pasmerkė 
tokį pasiūlymą; darbininkai 
užvaldė patys mitingą ir dide
lė didžiuma balsų nutarė eit į 
streiką balandžio 1 d. Taip 
nat nubalsavo už Bedarbių 
Tarybų reikalaujamą greitą 
bedarbiam paramą ir už socia- 
lės apdraudos įstatymą, nors 
Federacijos vadai tam griežtai 
priešingi.

ma atstovai iš Jungtinių Vals
tijų Laivininkystės Komisijos; 
tegul pasiaiškina, kodėl jie lei
džia laivų kompanijoms lau
žyt sutartis su darbininkais ir 
nįiplat blogint 'laivakrovių ir 
jūrininkų darbo sąlygas. Ar 
minimieji ponai ateis ar ne, 
darbininkai vis tiek išneš 

^jięms savo nuosprendį.

Mirė Lietuviai
me-Stanislovas Karalius, 42

* tų amžiaus, 40 Hudson Ave., 
Brooklyn, N. Y., mirė vasario 
26 d., *1932 m.; palaidotas va
sario 29 d., 10 vai. ryte šv. 
Jono kapinėse.

Vincas Vabalavičius, 69 me
tų, 2Q5 Ten Eyck St., Brook
lyn, N. Y., mirė vasario 26 d., 
1932 m. Bus laidotas kovo 
pirmą dieną, 10 vai. ryte, šv. 
Jono kapinėse.

jAbudu buvo nariai šv. Jur
gio Draugystės..

Laidotuves į prižiūri grabo
rius J. LėVandą-Levandaus- 
kas. ’ ' ‘

R

127-17 Liberty Avė 
Tarpe 127 ir 128 gatvių 

Richmond Hill, N. Y.

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo,, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1 

’ Nuo 4 iki 8
Nedėliom nuo TO iki 2

Odos ligos .gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas įčirškinimais

■ i o nnA u i u- • • vienai ypatai.kada 2,000 bedarbių, įnamių “Laisvės” ofise.
t ir kitų darbininkų iškėlė ba
taliją policijai, atvykusiai iš-k------ ------------
kraustyt į gatvę 20 šeimynų, 
tai ir ponas Stanley buvo pri
verstas suminkštėt. “Nenoriu 
daugiau trubelio,” tarė jis ir 
padarė streikieriams tokius 
nusileidimus:

Už kiekvieną kambarį nu
muša po dolerį rendos per mė
nesį; -pasirašo, kad nemėtys 
laukan .bedarbių už negalėji
mą užsimokėt; pripažįsta ran- 
dauninkų komitetą ir panaiki
na teisme užvestas bylas, per 
kurias reikalavo išmest šešias 
šeimynas.

Randauninkų streikai apima 
vis daugiau namų.

SMULKMENOS
NEW YOIifc. — Areštavo 

tūlą L.. Gallerį. Jis buvo už
sikabinęs ženklą, “Aš Esu Nėr 
regys,“ ir taip ubagavo. Po
liciją , pastel 
kiai mėto; < 
kad jis yra 
lys, bet regėjimą turi gerą. 
Teismas’ įsakė liautis ubaga
vus. Bet tokiais laikais kaip 
dabar jis '-niekur negali gaut 
darbo. . ■ < . s

ir taip ubagavo.
ijo,. kad jis pui- 
tėįsme pasirodė, 
kurčias ir neby-

IŠRANDAVOJIMAI
PA SIRANDAVOJA fbrnišiuotas kam 

barys, garu , apšildomas, visi pa
raukiamai, ant jfenktų lubų, išduosim 
vienai ypatai. Informacijas gausit

(50-52)

PASIRANDAVOJA 3 šviesūs kam
bariai už $10 į mėnesį. Taipgi 3 
fornišiuoti kambariai už $12. Apgy
venta vieta .lietuviais. 101 Scholes 
St., Brooklyn, N. Y.

(50-53)

FILURIN 
12th SL 

ir 3rd Avės 
YORKE

Sukniasiuviai Kovodami 
Remia Daily Worker;

NEW YORK. — Smart 
Form moteriškų drabužių siu
vyklos streikieriai karštai pa
sitiko du savo kovotojus H.' 
Workmana ir M. Markusą, 
kurie sugrįžo iš kalėjimo, kur 
buvo nubausti septyniom die
nom. Išreiškimui to džiaugs
mo streikieriai sumetė tris do
lerius aukų Daily Workeriui, 
kaipo ištikiamiausiam jų rei
kalų gynėjui.

JONAS STOKES
Fotografas

šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion St., 
kam p. B r o a d- 
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

Naujoj .vietoj 
studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikinusiai.
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KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau flmias ir chroniikas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odon. 
Padarau ištyrimų kraujo ir Šlapumo.

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

) New York, N. Y. 
' Valandos Priėmimo!

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

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

MEDIČI^. DAKTARAS

S. A dĘRNOV
223 2nd Ave. & 14th St.

Room 15, New York
Gydau įvairias ligas:

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

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

Sekmadieniais, nuo 
12 iki 3 valandai po pietų 

Tel.: Tompkins Square 6-7697

JONAS STOKES
512 Marion Si., kampas Broadway 

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

*

ir

JONO ARBA 
’ ’ PETRO

ant 
pa-

Kainos' po 
10c ir IKe

Petras Naujokas
Savininkas

Bell Phone, Poplar 7545

A. F STANKUS
Graborius-Undertaker

Išbalsamuoja ir laidoja numirusius 
visokių kapinių. Norintieji geresnio 
tarnavimo ir už žemų kainų nuliūdimo 
valandoje Ihukitčs pas mane. Pas mane 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo 
geriausiose vietose ir už žemų kainų.

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Naujokų Cigarų

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius

1023 Mtr Vęrnon Street 
PHILADELPHIA, PA.

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT, PLATINKI!
“LAISVĘ.”

VIENINTjeLe AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIU TECHNIKOS MOKYKLA
3j25 E. 14th STRĖET, Near 1st Avenue NEW YORK CITY

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

Išardymas, atitaisymas, sustatymas, suprast elektrikų ir magnetizmų, ir važiavimų 
ir planą automobilio; mokinama dienomis ir vakarais lietuviu ir anglų kalbose. 
Mokytojais yra žymūs ekspertai—L.* TlCHNIAVIČIUS, B. Ji VAITKUNAS ir kiti 
įžeidimų (License) ir Diplomų gvarantuojame už mažų užmokestį... Mes padedame 
kiekvienam prie pirkimo karo. Užsirašymas į mokyklų kiekvienų dienų nuo 9 ryto 
iki 9-tai valandai vąkaro. Nedėliojo nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų. , - s

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

{ ’ Telephone, Algonquin‘4-4049 '• '

v : f

Tai
LIETUVIŲ 

IŠDIRBYSTES
CIGARAI

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

Dirbtuvė
361 Broadway, į >1

Brooklyn, N. Y. j
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DEKAVOJU PACIENTAMS
Aš dekavoju 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.
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DR H. MENDLOWITZ
2220 AVENUE J BROOKLYN, N. Y.

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

Telefonas, Midwood 8-6261

MN




