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KRISLAI
Vidurio Keliu.
Hillmano Mokykloj.
Partijos Reikalai.
Ima Pamokas.
“Neprigulminga Sala.”

Rašo V. B.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeiga Kasdien, Apart 
Nedėldienių

Darbininkai Vitų šalių,...
- Vienykite*! JO* Nieko 

Nepralaimėsite, Tilt ■ 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulj!

• Tai jau ir Pruseika tarė sa
vo “kritikos” žodį apie naujų 
unijų judėjimą. Pirmos jo “kri
tikos” eilutės ve kokia proza 
skamba:

“Darbo masėse yra labai di
delio sentimento už naujas uni
jas, seniems vadams retai kas 
pasitiki, bet tuo pačiu sykiu 
didžiuma mato, kad su naujom 
unijom dalykai nesiklijuoja.”

Vadinasi, ten negerai, o čia 
blogai, — centras — Pruseika! 
Bet dabartiniu laiku jau vidu
rio kelio nėra. Tad Pruseikos 
linija yra tik meškiškas 
tarnavimas darbininkams.
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VISA AMERIKA IR WASHINGTONAS
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Šiaulių kriminalinė policija I • . t t
suėmė Šiaulių žydų gimna
zijos 7 klasės mokinį Ąbą 
Javną, 17 m. amžiaus jau
nuolį, kuris platindavo ko
munistinę literatūrą. Kra
tos metu pas Javno rasta 
600 įvairių1 atsišaukimų.

SUĖMĖ SU KOMUNISTE i 
NE LITERATŪRADARBO BE SKAITLINGOS PROLETARŲ ARMIJOS

SEATTLE, WASH 1 
nas tūkstantis m< 1 
Oregon valstijoje neturi jo
kio užsiėmimo. 
Taryba nutarė 
mokytojus į savo susirinki- i ----------
mus ir kovoti prieš bedar- | Jau gauname pranešimų 
bę. i iš tolimų kolonijų, kad mu-

isų klasiniai sąmoningi lie- 
i tuviai darbininkai ir darbi-

MOBILIZUOJĄS Į. LAISVES’ IŠKILMŲ
ofnri in.

ANT 13 DIENOS GRUODŽIOBedarbiu 
šaukti ir ■

Bet nėra ko stebėtis. 
. seika tokio “unijizmo” 
besėdėdamas Hillmano 
Ten jam susikuopė ir ta mintis, 
kad naujose unijose “dalykai ’ 
nesiklijuoja.” Gerai patyrė ir 
tai, kad “seniems vadams retai 
kas pasitiki.”

Pruseika labai ] 
savo veikime, kaip * 
jas.” Iš to pareiškimo 
spręsti, kad Pruseika mano re
voliucinių unijų judėjimą “1 
juoti,” : 
mu. Tad mes galime pasakyti, 
kad Pruseika ; 
Revoliucija su reakcija nešikli-i - . , _ . .jU0jaj mm antro Penkių Metų

-------  i Plano; dabar jau paskelbia-
Bet Pruseika jau nėra Parti-:ma > kad komisija savo dar- 

joj, jisai yra išmestas, kaipo j bą baigė. Anti as lenkių 
oportunistas, sukilėlis. Tad la-1 Metų Planas bus pradėtas 
bai natūralu, kad Pruseika da-1 vykinti gyveniman 1 d. sau- 
ro dar ir sekamą “kritiką:” sį0> 1933 metais. Kokis jis 

“Amteris nieko nepasako ir bus paskelbta * vėliau, 
apie tai, kad tūli žmonės visai . ’ x - -
nemoka atskirti partijos reika- . - - .. . . ---------- ----------- —-o— —
lų nuo bendro fronto reikalų.. daugiau kapitalistinį pašau- mainieriai dideliais būriais 
Jie maišo partiją su unija, o i negu^ dabartinis Penkių ketina atitraukti į , savo 

dienraščio pramogą. Bus 
draugų iš Shenandoah, Mi
nersville, 
Pittston©

Pru- 
išmoko 

ofise.; Soviety Sąjunga Pasiga- “
mino Naują Penkių 

Mėty Planą
pasižymėjęs i 

“klijuoto-j 
galima

kpį- nimo gyveniman dabartinio 
su senųjų unijų judėji- Penkių Metų Plano. Jau 

galime pasakyti, n senai buvo išrinkta 
.Mtl»«-

me-
me-

MASKVA.— Sekami 
tai jau bus paskutiniai 
tai Sovietų Sąjungos vyki

tui gražų kvartetą. įBrook- 
lyno apielinkė pirmu sykiu 
girdės juos dainuojant. Na, 
o pirmu sykiu mūsų viso 
judėjimo istorijoj mūsų 
dienraščio koncerte bus 
grupė dainininkų ir meni
ninkų tiesiai iš Sovietų Są
jungos! Mes tai laikome už 
didelę revoliucinę garbę. 
Taip supranta visas mūsų 
darbininkiškas judėjimas. 
Panašu į sapną, bet tikra 
tiesa. ’ Puikūs artistai iš 
proletarinės tėvynės bolše
vikų dienraščio koncerte!

Dabar lieka tik visus pa- . 
raginti, kad tuojaus įsigy-|je. 
tumėte tikietus. Tikietų dar

Desėtkai Tūkstančių Darbininkų Visur Sveikina Atvykstan
tį Alkanųjų Maršavimą. Finansinė Parama 
Bedarbių Reikalus Būtinai Reikalinga

kuris įvyks gruodžio 13 d., 
ateinantį sekmadienį, Broo- 
klyne. Pagaliaus juk tai 
nebus vien koncertas. Tą 
puikai supranta mūsų pro
letarinė armija. Tai bus 
taip pat kietas mūsų judėji
mo pasisakymas už “Lais
vę” ir jos komunistinę lini
ją. Visur oportunistai kuž
da: paregėsi, “L.” koncerte 
šiemet svieto bus mažai. Ir 
jie, žinoma, deda pastangas,
kad pakenkti. Bet už tai j yra, bet eina labai smarkiai, 
tūkstančiai sąžiningų 
ščyrų kovotoji! bus 
daugiau paskatinti arčiau 
prisiglausti prie savo dien
raščio ir jį paremti.

v z a Kiek mums pranešama,
be abejo, jis nustebins dar Į gįemet kietosios anglies

šio, 1933 metais. Kokis jis ' _ -

ir i 
dar I it

Sovietų Sąjungoj

juk unijoj yra visokių žmonių.” Metų Planas.
Tai kad “gudriai” pasakyta!

Jei yra visokių žmonių, tai apie j
. Partiją negalima nieko sakyti. LIETUVOJ UŽMUŠĖ DU 

Na, bet jeigu rties atskiriame 
Partijos reikalus “nuo bendro 
fronto ir unijos reikalų,’’ tai 
kam tas bendras frontas bus

fronto? Suprantama,’Greenas, ^10 val.),_ lapkilClO 12 dieną, |
Hillmanas ir Ko. I

Gi mes sakome, kad Partija griuvo mūrinė siena ir pa- j draugų iš Readingo, Pa. Jie 
yra klasių kovos avangardas, laidojo po savim du darbi- nieko nerašo, bet jie rengia- 
Tad, Pruseikai reikia pasakyti, ninkus; Joną Vanaga ir si 
kad bendro fronto reikalai ir - '
unijos reikalai, yra svarbiausi 
Partijos reikalai. Mes sakome, 
kad tik tuomet, kuomet Parti
jos reikalai surišti su visų dar-; kiame padėjime žmona, nes 
bininkų klasės reikalais, unijo-! užmuštasis Jonas Vanagas 
mis ir eina ranka rankon-tai buv0 tik ka vedęs_ 
jie tik tada ir klijuojasi darbi- Į _________ ________________

, ninku naudai. p— -------------------------------------

Wilkes - B a r r e, 
ir, - Scran tūno.

Paskui seka Binghanitonas 
ir Forest City. Binghamto- 

Palėvenės dvare (Kupiš-i niečiai jau parsitraukė ti- 
j kietų ir uoliai mobilizuojąs!, 

prie malūno statybos darbų, j Kiek teko nugirsti, bus

Maskva.—R.F.S.S.R. mui- 
<lo gaminimo fabrikų taryba 
užtikrina, kad bus įvykintas 
spalių -lapkričio- gruodžio 
planas ir bus pagaminta į 
tris , mėnesius 108,000 tonų 
muilo. .1' 1 ■

DARBININKU
Maskva.-—Koperacijų ta

rybos nutarė 1932 išleisti 
890,000,000 rublių del buda- 
vojimo namų-krautuvių ir 
jų pagerinimui.

WASHINGTON.— Visi j miestų prisidėjo vietinės 
at- į kanųjų delegacijos, marša- 

vime ant Philadelphijos. O 
Philadelphijoj ši kolumna 
susijungė su kolumna ant* 
ra, atmaršavusia iš šiaurių 
nuo Buffalo.

Visur alkanųjų maršavi-^ 
ą pasitiko tūkstančiai 

kad jiems reikalingas į darbininkų, sveikino juos ir 
j teikė reikalingą paramą, 
Readinge, Pa., antrą ko- 
lumną pasitiko iki 800 dar
bininkų, socialistas majo
ras Stump atsisakė teikti 
bent kokią paramą.

Kolumna trečia maršavO 
iš vakarų-šiaurių, ją pasiti
ko tūkstančiai darbininkų 
Massilion, Youngstown ir 
Akron miestuose.

Iš kitų pusių irgi traukė ‘ 
Kongreso butas bus apsta-1 alkanųjų delegacijos, o jas 
tytas policija su gazinėmis lydėjo šimtai ir tūkstančiai 
bombomis, vienok alkanųjų darbininkų kiekviename 
demonstracijos bus leistos mieste. Ir šis generalis al- 
ir pirmadienyje bus įleista kanųjų maršavimas ant 
į Kongreso butą jų delega- Washington© sujudino vieš
ei ja , . .k- pataupančią klasę jos

Nacionalis Alkanųjų Mar-1 Kaip buį p,.^ alkam? ■ 
i • 11 • • TTT .1 • '.

. . .... ... v. ! _ ,v kokios bus pasekmės to 
mo turini© pranėsimo Tais- (]arhin. reikalavimo — mą- 

7! ; tysime vėliau. Vienas da- ,
PįezidGnte: jiyRas aišku, kad'alkanųjų“. 

Gruodžio 7 d. Washington© maršavimas suinteresavo, 
bus 1,200 ^delegatų is. alka-ivjsus įr j§§auke kinkų dre* 
nųjų maisavimo, kuiie yia spėjimą viešpataujančios^ 
išrinkti per simtus tukstan-1 kiasės' ' *• '
čių bedarbių iš visų svar-; 
biausių industrijos centrų. !

“Alkanųjų Maršavimo de-

(valdininkai sujudo del n • n • xt *v I maršuojančių alkanųjų de- dOVietŲ oąjunga WeSlklS | legacijos. Washingtone al
kanųjų maršavimo reikalus 
tvarko d. H. Benjamin, jis 
įteikė viešpataujančios kla
sės valdžiai pranešimą, kad 
atmaršuoja 1,200 alkanųjų j mą 
ir 
maistas, pastogė ir jie pa
siųs savo delegaciją į Sena
to butą. Į tai atsako sena
torius Borah, kad nebus 
prileista prie to, bet kad al
kanųjų demonstracijos ir 
kiti žygiai nebus trukdoma. 

Generolas Glassford iš 
Washington© • pranešė vy
riausiam armijos vadui Mc
Arthur, kad armija nebus 
reikalinga. Jo pranešimu

į Mandžurijos Įvykius
WASHINGTON.— Tiktai 

sugrįžo iš Sovietų Sąjungos 
Boris E. Skvirski, kuris čia 
yra vedėjas Sovietų Infor
macijų Biuro, ir kurį val
dininkai rokuoja neoficia- 

I liu SSSR atstovu Ameriko- 
. Skvirskis išbuvo Sovie

tų Sąjungoje 4 mėnesius ir 
padarė 6,000 mylių kelionę, 
aplankydamas naujus mil
žiniškus 
įmones.
Sovietų Sąjunga kaip ir 
pirmiau yra kietai nusista
čiusi savo politiką už taiką. 
Visoki išmislai apie teikimą 
per SSSR pagelbos chinų 
generolui Ma yra grynas 
melas. Sovietų Sąjunga ne
turi jokių tikslų pasinaudo
ti bent Kurio jos’silpnesnio 
kaimyno lėšomis. Ir todėl 
į .Mandžurijos įvykius žiūri, 
kaipo į imperialistų žings
nius apiplėšti . Chiniją kai
po silpnesnę militariniai. ša-

.fabrikus ir kitas 
Jis pareiškė, kad

žavimo Komitetas pasiuntė H del ija WaBhingtone
prezidentui Hooveriui seka-i L

1932 Šturminiai Metai 
Sovietų Sąjungoje

atvažiuoti. “Upstate” 
rangovą Alfonsą Antanavi-1 New Yorko s.Večių bus ne

mažai: iš Schenectady, Uti
ca ir tt.

Prieiname prie Philadel- 
phijos. Kalbėt daug nerei
kia. Mums praneša, kad 
apie šešios mašinos jau su
rikiuotos. Bet bus daugiau. 
Iš Riverside draugų irgi ža
dėjo būti.

New Jersey bus visa. Ji 
'šiemet užims svarbią vietą 
dienraščio pramogos pro
gramoje. Newarko Sietyno 
Choras suvaidins industrinį 
operetišką veikalą, kuris 
perstato Sovietų Sąjungos 

; kūryba. Visas choras loš 
ir dainuos. ! Tai bus revo
liucinė pažiba prolętąrinio 
dieųraščįo gražiąm koncpy-, 
te.. Baypnnė pašiepė glėbį 
brangiausių, tikietų ir'.sakę, 
Kad ’visi bus pardupti. , Eli-, 
zabethas uoliai mobilizuoja
mas. Patersone oportunis
tų suvedžioti keli individu- 
alai ląbaį neryuojasi dele! 
ateinančios dienraščio “Lai
svės” masinės iškilmės, bet
gi mūsų Patersono bolševi
kai riktuoja dideles spėkas, 
Lindene mes turime kovin
gų draugų ir jie bus kon
certe.

Apię Naująją Angliją bus 
kitą sykį.. O dabar apie 
programą žodis. Masačiuzę 
šiemet duoda mūsų koncer-

em.
Pirmojo likosi jauna, sun-

Mask va .— Dagestano 
kraštas likosi prijungtas 
prie Š i a urinio- Kaukazo 
krašto. / MASKVA.— 1932 metai, 

tai bus ketvirti metai Pen-

Kuomet Pruseika 
neprigulmingos

Maskva.—Padidintas ry- 
nų gaminimo fabrikas, ku
ris vadinasi ‘‘1905 metai.” 
Jo naujas skyrius pagamins 
į metus laiko 40,000 tonų 
rynų (paipų).

kiu Metu Plano vykinime ir legatai įteiks Kongresui be- 
todel nuspręsta jie vadinti darbių _ reikalavimus, kaip 
“Šturminiai Metai”, tai yra, tai reikalaujant federalio 
kuriais Sovietų Sąjungos bedarbių inšiurinimo (drau- 
darbininkija galutinai štur- dimo) v. v. .
muos įvykinimą Penkių Me- pragyvent šią žiemą ir kito-

, greitos pagelbos

tu Plano.c

Bet Pruseika kalba apie as- 
imenis,—jie jam negeri, nemo- 

pasiliko ka “savystoviai protauti.” Par- 
salos” pilie- tija, labai gerai ir tą žino, kad 

čiu, tai jau Partijos narius pra-! yra gabesnių ir silpnesnių
dėjo vadinti nemokančiais į draugų. Jie turi tą darbą neš- 
“protauti savystoviai.” žino-'ti. žmonės, kurie skelbia “sa
ma, Partijos narių protavimas,: vystovį protavimą” ir geidau
tai visos Partijos protavimas, j sius Partijos tarimus' nepildo. 
Pruseika pradėjo “savystoviai! Pruseika tą labai gerai žino, 
protauti” nuo tada, kaip jisai kuomet jisai sėdėjo Hillmano 
likosi išmestas iš Partijos! Tą ofise. Jisai pirmas nepildė ir 
lekciją jisai jau išmoko iš Gri-į“geras instrukcijas.” ;
gaičio “mokslinio socializmo”! ( Kaip matote, tai jo “sayysto- 

. -------- i vis protavirųas” visai nesutin-
Bet Pruseika dar visai neat-(ka Partijoj nusistatymų. 

'Savo “kritikoj” Trušeika' tiek, 
yra tėismgas, kiek; jisai, įšiki-1 
bęs į Lozovskio ! ir : • Stachelio* 
rankovę, pasako, kad’ “teisinga? 
pastaba.” Paleido—ir paklydo.

Gal kas tikėjo, ka.d Pruseika 
■parodys “stebuklus 
bumais “kritikoj,” 
skaudžiai apsiriko, 
nieko neturi pasakyti, 
tik,- kiek 
Hillmano ofise.
Pruseika siūlo, yra kairėji Hill- 

> manams ranka.
jisai sudaryti negalės. Revoliu
cinį unijų judėjimą “suklijuo
ti” su reakciniu negalima.

Tad ta jo kalba .pasitarnau
ja pardayirnams, o ne darbinin
kų revoliuciniam judėjimui.

sirubežiuc(ja bupį Partijos.—Ji-i 
sai dar bando bent į 'Partijos? 
skvernus įsikabinęs eiti. 1 • ‘ '

Apie Lozovskio kritiką mūsų 
judėjimo Pruseika gali pasaky
ti Ltik sekamą: “Labai teisinga 
pastaba.” Ir toliau: “Jack Sta- 
chel gana teisingai nurodo” 
trūkumus unijų judėjime. Nie
ko negali pasakyti nei prieš 
Darbo Unijų Vienybės Lygos 
Komiteto pareiškimą.

Jei Pruseika sulipdo savo 
“kritiką” tik įsikibęs į Partijos 
vadus, tai kam reikėjo bėgti iš 
Partijos? Kita, klaidas mūsų 
judėjimo pastebi ir iškritikuo
ja pačios Partijos įstaigos ir 
jos nariai. Vadinasi, PruseL 
kos “grašis” nereikalingas, 
plius—pavėluotas.

savo ga- 
tai labai 
Jisai savo 

žino
išmoko sėdėdamas 

Vidurys, kurį

Jokio centro

Charkovas. — Donbaso 
anglies kasyklos 14 d. lap
kričio pagamino 136,900 to
nų anglies.

BADAUJANČIĄ MOTINĄ 
AREŠTAVO Už KŪDIKIO 

PALIKIMĄ

Kičkas.—Jau pirmoji - tur
binai “Dneprostrojui” ‘ pas
tatytai ir įrengta. ‘‘Dnep- 
rostrojus” z bus didžiausia 
pasaulyję elektroj gamini/, 
hio stotis. . < u ’ < >

. • »
!; Samara.-^- Paleista / dar
ban. naujas; (fabrikas,, kurs 
gamins1 : automobiliams i ir 
traktoriams lempas.i '• Į me
tus laiko jis suteiks 4,OjOO,-< 
000 lempų. . ■ ■ ? > •1

SAN DIEGO. — Badau
janti motina Ploghfdrt netu
rėdama iš ko užlaikyti savo 
kūdikį, paliko- ji - pi’ie vyro 
giminių ! durų,1 tikėdamasi, 
kad jie ji priglaus.1 
už: tai areštuota; ir 
į kalė'jnbą.1 ’ 1 /Jl 1 ’

Motiną 
imestd u r .•L A

■ i J . CTV 7------r—'■ ; ' ■ j

PRASIDĖJO STREIKAS 
KUBOJE

Rostovas -Ant -Dono.— 
Baigta būdavoti tarpe Ar
mavir ir Ukrainosrynų per
laidas del aliejaus ir; kero- 
sino.i i Jis turi 200 kilomet
rų ilgio; Perlaidas prista
tys Ukrainai aliejų ir kero- 
sįną.

HAVANA.—Elektrikinių 
gelžkelių darbininkai pa
skelbė streiką prieš algų ka
pojimą. ' Kompanija paskel
busi, būk jai gręsia finansi
nis krizis ir todėl ji kapo
sianti darbininkų algas. 
Darbininkai į • tai atsakė 
vieningu streiku.

Bedarbių kova nesibaigiu 
su alkanųjų maršavimu į 
Washingtona, mes turime 
išvystyti, kuo plačiausius 
susirinkimus del išklausy
mo jų raportų, įtraukti mi- 
lionus bedarbių j veikimą 
už jų pačių reikalus, nes 
tik masinis organizuotas 
veikimas privers viešpatau* 
čia klasę skaitytis su bedar-

kių pagelbų del bedarbių.
“Nacionalis Komitetas Al-

kanų jų Maršavimo pasiųs Inu reikalais. ' O tas viskas 
delegaciją pas j ūmi pirma- reikalauja finansų. Visos

i ir . draugai!dienį, gruodžio .7 d. protes- organizacijos
tuoti prieš nepakeliamas privalo mestis į organizavi-
bado sąlygas, kuriose ran
dasi 12 milionų .bedarbių ir 
jų šeimynų, kurių1 aprūpini
mo rėikalais iki šiolei visai f 
neMi-ūpino valdžią. Mes pą- [aukiama JĮaUJŲ Mūšių - 
Siūkime, kad, pus suteiksite, m J* ** * 
progą (įelogacij-ai, išdėstyti JWandZUnjOje 
bedarbių* protestą ir reika- —
Javinius.” ■■

mą ir rėmimą bedarbių, neš: ’ 
tai visu mūsų reikalai.*? V*u

ė U f 1 t 4

įsitikime, kad jūs suteiksite ir r;.
44. . 

r ■> r

.. TOKYO.—Japonų ir cAuuį
Alkanųjų pirmoji kolum- prieštaravimai vėl padidėjo, 

na išmaršavj) penktadenį iš i Japonijos imperialistai skeL 
New Yorko iki 500 deloga-j^^ pjUįį chiniečiai veržiasi į 
tų skaičiuje, jie važiuoja i neutrališką zoną ir būk jie 
ant 10 trokų ir 5 automo-1 yra sukoncentravę prieš ja- 
bįlių,. kurie yra aptaisyti ponus 40,000 kareivių prie ’ 
įvairiais darbininkiškais Chinchow miesto. Matomai 
©balsiais. Jersey City mies- įaponai rengiasi pasigriebti 
te alkanųjų maršavimu; pa- tą centra> tai ir leidžia to- 
stojo kelią 500 policijos, bet; kius paskaius.
bedarbių delegacija persi-’
gavo per policijos kardorią.' •
Jersey City, Newarke, Eli-i (Daugiau pasaulini11 žinių, 
zabethe ir daugelyje kitų 5-tam puslapyj)

‘Miliūnas Genty del Parėmimo Alkamjjy M aršąvimo j ffashington?Mai Obalsis Maršuotojyį JiePakelyje Renka AukasjBet Tai; Ne Ju Vietoj • 
Darbas; Visi Rinkite AukasPadengimui MaršavimoLčŠŲ-RinkiteCentaiSjPenktukais.Dešimtukais ’
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0P0RTUNIST1NE TEORI J A-KONTR 
REVOLIUCINE PRAKTIKA

• Kaip Oportunistai Pateisina Savo Smalaviriškus 
Darbus Lietuvių Darbininkų Judėjime

(Pabaiga)

Komunistas
: einą .prieš Komunistų Partiją. 

----  , v .. i Mes matome, kad juos karš- 
t/portunistai— Buržuazijos čiaųsiąi remia fašistai, social- 

Agentai ‘fašistai, smulkioji buržuazija,
Hillmano mašina, ir pati vald
žia (Wilkes-Barre atsiuntė po-į 
licistą apginti Pruseiką nuo | 
mainierių!). Mes matome, kaip i 
visa lietuviška buržuazija pasi- 
sistatė mūsų Pruseikas ir But
kus priešakiu savo kovos prieš 

J revoliucinę proletariato dalį, 
prieš komunistus. Mes mato
me, kaip šitie elementai buvo 
pasislėpę mūsų darbininkų ju-

; ramiu laikotar-

Davė $89.72 Maršavi+J 
įnui Bedarbiu LDSA. 6 
AL D L D. 9 Apskričiai 
“Naujienų” pasekėjas, Sabotą- 
žavo Atgaivipimą Hazletpno

AX.D.L.D. Kuopos
PORT CARBON, PA.—Gr. 

2 dieną čia įvyko bendras ■ po
sėdis A.L.D.L;D. 9to Apskr. ir 
L.D.S.A. 6-to Rąjono Pild. Ko
mitetų. Organizatorius drau
gas A. žemaitis raportavo, kad 
jis Hažletone, Pa., ,šu teh'aiti- 
nių draugų pagelba atgaivino 
buvusią A.L.D.L.D. kuopą.’ Ir 
keli buvo užsimokėję, bet se? 
kretorius vieton pasiųsti mokės 
čius į Centrą, sugrąžinoba
riams ! atgal, sakydamas ,jog 
čia kuopa? gyvuoti nešąli. Vė
liaus paaiškėjo, kad £as sekr 
rętorius į yra “Naujienų1’, .su-, 
klaidintas žmogus ; todėl ir pa
darė tą sabotažą. Bet' drgani-

KAIP NEW BRITAIN, CONN.,; MIESTO 
VALDŽIA MULKINA BEDARBIUS

l PASTABOS
Pruseiką į Savo gazietą deda 

senus rušų kalboje žemlapius— 
mat nori pasirodyti—oi .kokis 
“bolševikas.” Jis tik vieną da
lyką užmiršta, kad ne viskas 
bolševikiška, kas rusiška, 
nikinai, Kolčakai irgi rusai 
vo.

Jau antras mėnesis 'baigia
si, kaip šio New* Britain, Conn, 
miesto majoras sakė, jog vi§i 
šio miesto bedarbiai nuo 19 ,d. 
spalių gaus darbus ir dirbs po 
dvi dienas į savaitę su atly
ginimu po 40 centų į valand'ą’ 
ir dhr ■ “magaryčių” pridės 
kiekvienam, dirbančiam po 5,0. 
centų ant “svarbiausių” gyve
nimo reikmenų.. Manau, gal 
bus svarbu žinoti, kokie tie 
svarbiausi reikalai; o gi ant 
tabako. 1 Negana to. ' Taš! po
nais sake, kad- tiė; kurie i jau 
perseni ir tokiems persųųku 
Vpikius”-kilnoti ardąnt cemen- 
tines. gatves, t^ii tokiems parū7 
pins lengvus darbus, įr vist, 
galės dirbti,' kas tįk norės.'

Kokiais- išrbkavimais tas bu
vo daroma ? V'e; kokiais.' ■ Ka
da ūkių' darbai i /pasibaigė ,ir 
bedarbių eilės prądėjo tirštė
ti, tai kad tuos naujai pribu
vusius bedarbius suraminus 
tol, kol ir jie prjpi-as :prię ba
davimo, lygiai kaip ir tie, ku
rie jau du metai, kaip vos ko- ]<acĮ apsaugoti nuo spekulian-! Sn>JU(ja
jas velka, tai ir blofino daug tų, nuo apgavikų. J“ x---- 11
apie darbus. ... . . Sovietų šalis tapo apvalyta

Tiesa, darbo davimo biuras nuo darbininkų apgavikų, nuo 1 
atdaras nuo devynių ryto ikiivįsokių privatinių perkupčių. i

centų. Tai už aštuonių valan
dų darbo dieną susidaro $3.20. 
Bet tikrenybėj tiek negauna, 
nes iš tų pinigų kiek tenka ir 
miesto valdininkėliams. Štai 
kokiuo būdu jiems lieka. Dir
bantiems pinigais nemoka, bet 
maistu arba drabužiais. Vie
toj pinigų duoda tam tikrą 
kortelę maistui. Vyras, par
ėjęs namo su panašia kortele, 
pasitaręs su savo šeimyna, ir 
jeigu vietoj rhaisto reikia če- 
4erykų ar kitokių reikmenų, 
tai turi nešti kortelę ten, kur 
ją gavo, ir tada pakeičia kita 
kortelę, šu;kuria nuėjęs; į tam 
tikrą vietą gausi čęverykus ir

: t. t Tuo būdu ir valdinin- 
1 kams “šiek tiek1’* atlieka? J

Bet čia begalima* prkleišti 
nepaininėjus vieno dalyko. Del 
maisto kortelių sistemos* Sovie- 
tų Sąjungoj visas kapitalistinis • “NTauja Klampynę.'” Reiškia, 
pasauliu st;ąųgia. - .Sovietų ša-1 genam Vincui neapeina, kur ra
lis ,įvedė, maisto bei kitokių ' šyti, bile tik rašyti. Kada 
produktų korteles ne tam, kad | “Kiampynė” užvers kojas, lai 
darbiniiikus išnaudoti, bet tam, jjjs ra§yS j darbininkų prie-

. Gerai “L.” ir pa
ir tuomi (jarė> kacĮ jam užtrenkė duris.

De- 
bu-

kp.Cliffsidėj A.L.D.L.D. 77 
6 prieš 4 balsus priėmė Prusei
kos rezoliuciją. Ji tilpo “Lais
vėje”, tilpo ir “Klampynėje.” 
Del šešių žmonių jau. du kart 
tilpo, dabar dar reikia pers
pausdinti “Keleivyje”, “Vieny
bėje”, .“Darbe” ir “Naujieno
se”. Taj bus del kiekvieno 
protestuojančio po vieną kartui 
Maniau, kad tie laikraščiai per
spausdins.' . !

Politinis , bankrutas Senas 
Vincas sako* kad jam “užtren
kė duris į “Laisvės” špaltas.” 
Na, tai lodei jis dabkr rašo į

šitoms zatorius di’g. A. ž. tikisi, kad1 
jie tas bus galima atitaisyti. > :

Draugas 'Pacauskas persi-

os ir paskelbė 
liekb' kito’, bet’ 

kad jie. užsimanė “nąujo nagri
nėjimo” ir “naujų metodų!”

Tai kokios gi tos naujos są
lygos? Pirma, baisus ekonomi
nis krizis, bedarbė, algų kapoji
mas, visuotinąs kapitalizmo pu
vimas; antrą, padidėjęs naujo 
karo pavojus; trečia, reakcijos 
šėlimas; ketvirta, darbininkų 
klasės kąi|-ėjimas ir kovingėji- 
mas; penkta, stebėtinas pasise-. 
kimas . budavojime socializmo | 
Sovietų Sąjungoje. Tai .kokių 
gi darbo metodų šitos naujos 
sąlygos reikalauja?

Komunistų Partija sako: Pir
ma nauja sąlyga reikalauja, 
kad mes mestumėmės darban 
orgąnizuoti .bedarbius ir vesti 
juos kovon prieš alkį ir už so- 
cialę apdraudą. Mes turime ęr- 
gaiiizuotį neorganizuotus darbi
ninkus, į naujas < reyoliųcines 
unijas ir, vesti juos į streikus 
prieš algų kapojimus.

Mūsų oportunistai
darbo mėtodbms priešingi, 
priešingi Komunistų Partijos 
vadovaujamoms 1 
voms, jie ’ priešingi 
niams streikams ir 
unijoms (Paterson, 
Wilkes-Barre). Jie beprotišku 
darbu vadina bedarbių masines 
demonstracijas; jie savo orga
ne nešaukia darbininkus orga
nizuotis; jie džiaugiasi, kad jų 
pasekėjai Lawrence nepadėjo 
naujai unijai streiką laimėti, 
kad atsisakė padėt Komunistų 
Partijos Lietuvių Centro Biu
rui sumobilizuoti lietuvius ko
vai prieš algų kapojimą ir t.t.

Komunistų Partija sako: Ant
ra nauja sąlyga reikalauja, kad 

i pe. dviejų . klasių interesų, tai'mobilizuotume darbininkus ko- 
yra, bolševikai gynė darbinin- 

i kų klasės ir vargingųjų vals- 
;, o menševikai ir 

likvįdatoriai gynė buržuazijos 
■ interesus. Leninas sako: “Kuo- 
i met1 Sekamam laikotai*py (1,908- 
11914) vyriausioji menševizmo 
į srovė pągimcĮė likvidatorizmą, 

’ i klasinė ’šios sroves prasmė pa- 
i sidatė taip aiški”, kad net tū
lį menšeyįkai prądėjo protes
tuoti, .prięš “Nįąšąą Zaria” po-

Kitur Leninas sekamai plie
kia oportunistus, kurie sako, 
kad pas mus tėra nuomonių 
skirtumai, kad proletariato par
tijoj negali rasti vietos ir ne
randa ats'tovai svetimos klasės i 
ir, kad tuo būdu, oportunistai 
nėra tos kitos klasės agentai 
ir ambasadoriai: ,

“Proletariato vienybė yra 
tvirčiausias įrankis kovoje už dėjimo* ^eilėse

piu.
Arba paimkime Rusij Social

demokratų Partijos istoriją. Jo- 
i je bolševikų kova su menševi
kais likvidatoriais, “ekonomi- į 
stais” ir tt., buvo kova tar

bedarbių ko J kels į A.L.D.L.D. kp., Girard-
revoliuci- 
naujoms 

Lawrence,

socialistinę revoliuciją. Iš ši
tos neginčijamos tiesos negin
čijamai išeina, kad kuomet prie 
proletarinės partijos prisideda 
gefrokaš skaičius .smulkiosios 
buržuazijos elementų, kurie 
trukdo kovai už socialistinę re
voliuciją, vienybė su tokiais ele-! 
mentais yra žalinga ir pragaiš- 
tįega delei proletariato. Dabar- j 
tiniai įvykiai įrodė tą laktą, i • ' • 
kad objektyvės sąlygos delei 
imperialistinio karo (tai yra,? 
dėl karo atatinkamo augščiau- 
siąm ir paskutiniam kapitaliz- 
mp laipsniui)?.;yra pribrendę;! 
kąd, iš antros pusės, dešimtme
čiai taip vadinamo ramaus lai
kotarpio leido didžiulei krūviai
sr&ulkia-Hifržuaziniii onortuni’s- tu?^ ’ NąsąąZaria po
tipių išmatų susikuppti vidujepartijt; visų IT .3’i at w L": 
M#lių... Vargiai rasime ka(J k

! bolšęVikMs yri tik “taktikos” 
. “nuomonių” iskir- 

i tumas, kad jie sutinka su bol- 
I ševikais “principuose,” 
sutinka'su jų, “arkline 
daug “žiauria”, perdaug “ašt- 

!ria’’) taktika ir tt. Kaip Tik 
i taip dabar argumentuoja mūsų 
oportunistai.

Komunistų Partija
3. Trečias ir bene svarbiau-

vai prieš naujo karo pavojų.
\ l

Oportunistai visais būdais 
kenkia 'partijos kovai prieš tą 
pavojų—niekina ją, žemina ją 
darbininkų ■ akyse, karą veda 
prieš jos komihlistines įstaigas 
(“Vilnį,” “Laisvę” ir tt.).

Komunistų • Partija 'sako: 
Trečia, nauja sąlyga reikalauja 
drutinti darbininkų apsigynimą 
nuo reakcijos, suglaust partijas

ville, Pa. Manoma, tuomi ten 
veikimas sutvirtės.

Į kuopas narių tai šen tai ten 
po kiek prirašoma, 
čių vajuj taip pat 
matosi.

Draugės 
skundžiasi, 
ekonominio 
ganizatyviame darbe, vienok 
jos nenuleis rankų, šiuo tar
pu pasižadėjo Frackvillės su
sipratusios draugės žadinti lie
tuvius darbininkus prie veiki
mo, link savo organizacijos, 
Lietuvių Darbininkių Susivie
nijimo Amerikoje. Taip pat 
šiuo tarpu ten rūpinamasi pa
rengimu su dailės perstatymu.

Lapkričio pos^dyj šie Aps
kričiai apsiėmė sukelt finansų

Dienraš- 
pasekmių

nors irmoterys 
jog iš priežasties 
krizio sunku or- keturių vakare. Keletas gat

vių pradėta taisyti. Maniau 
sau, gal keletas tūkstančių 
gaus darbo ant kiek laiko. 
Kad patirti tikrą dalykų sto
vį, nuvykau į. darbo biurą. Ir 
koks ten vaizdas! Kaip pir
ma, taip ir dabar bedarbių ga- kanitaMstinėj Amerikoj.
lybė.

Kuomet buvo vasara, šiltes-

‘Klampynėje” Pruseika sa- 
Gi kapitalistinėj Amerikoj įve- ko> kad Jie Brooklyne tiek daug 
dama maisto bei drabužių kor-1 publikos į vakarienę sutraukė, 
telių sistema, kad ir pusiau ba-j“kiek ir seniau “Laisvė” nie- 
du mirštančius . darbininkus |kada nesutraukdavo.” Užtenka 
apiplėšti, išnaudoti. Taigi, yra ■ įrodyti, jog apie “Klam-
didelis skirtumas tarp maįsto , pynę” susispietę daugiausiai 
kortelių Sovietų Sąjungoj ir .. . >. , . . . ,-- ■ - - tie elementai, kurie niekados

Švarbu pažymėti ir tas fak-į nei Laisvės , kuriems ji 
tas. Kuomet mūsų komuniš-'l visados buvo negera.

nes dienos, tai ne .tiek daug įaį kalbėtojai kalbėdavo apie | 
--------__— Bet kuomet at- Sovietų Sąjungos penčių metų,į

r a c? t: n i nva rl o i n i j • i _ i • j  

susirinkdavo.
i ėjo rudens laikas, tai pradėjo..plano/ progresą,. tai, dalis, tau- i ] 

baduolių maršavimui į Wash-.susirinkti visi bedarbiai iš vi- tiškąi nusistačiusių darbiniu- . 
TA d'frn. rpaį gį0 Sų kampų, trokšdami gauti dar | fašistinių elementų sūkiai- 

za r. rrr i za x-» fZ'. 11h -> •» » z"x z-1 ZA Ir n zl 1 /A _ _____ • ___ U.  1 _ 1 —  '

eiles, apvalyt įą' nuo oportuniš- 
tinių, įemoraližatofįų ii'gripVi- | 
kų ir tt.

Oportunistai susivienija su 
fašistais, socialfašistaiš, .su pro-, 
vokatoriais ir policija (Wilkes- 
Barre, Pruseikos prakalbose 
pasikvietė policiją ir rodė pirš
tu, kad areštuotų komunistus) 
prieš Komunistų Partiją. 
, Komunistu Partija sako: 
Ketvirta nauja sąlyga reikalau
ja, kad mes turime organizuoti 
ir vesti darbininkus į kovas 
prieš kapitalizmą, iš agitacijos 
ir propagandos partijos turime 
tapti veikimo ir kovtj partija. „ 

Oportunistai tam priešingi.
Jie tą vadiną “arkline” taktika, 
kiršinimu “gerų žmonių,” “eks- 
tra-kairumu” ir tt.

Komunistai sako: Penkta j 
nauja sąlyga reikalauja, kad. 
mes visais būdais mobilizuotu- į 
mėme darbininkus gynimui So
vietų Sąjungos nuo pasaulio 
imperialistinių plėšikų.

Opo'ftncnistai numoja ranka! 
ir sako “Sovietų Sąjunga mo
kės apsiginti” (“Naujoji Klam
pynė” No. 1).

Tai šitokios yra naujos są
lygos ir šitokie darbo metodai 
komunistų ir oportunistų. Mato-| 
te, mūsų metodai yrai revoliu- 

; į cinio darbo, o jų kontr-reydliu- 
L į į ciriio. ' ' ‘ '

' iv Klasiniai•.jWetoviy' svetainėj 'kalbėtojų!
.sitna iifaifls .pai»p,b; >‘!l<aip vi,ri.< j . . Tatei-esai

_ ___  . ____ ___________if'įvairios ’tendęn* 
hu^s Įjrti^sai: Ramiu Taijcu jiė W jokios' širhties įturi .$vr' 
savo buržuazinį darba varo ap- vo šakniš mkterialių spėkų 
sidengę, surasdami vietų vičtydlygoje” (Leninas); Skirtihgos 
je darbiąihkiškų partijų; įi į nuomonės bei tendencijos M 
jcrizio metu jie tuojau pasirodo;! munistiman) judėjime negims- 
kaipo atviri Ulkinįnkai visps|ta deieijtam tikrų debesyse .kįaĮ- 
suvienytos ; buržuazijos, prade-i kančių sąlygų, bet delei to, 
daLl nuo konservatoriSkiausios įvairių neproletarinių kla-
baįgiant radikališkiausia ir de- interesai pradeda veikt į tą'
nj(^ati§kiausia jos dalimi; judėjimą ir to judėjimo vid.u- 
pradfedant nuo laisvamanių bai- Je atsiranda “atstovų”, kurife 
giant religinėmis ir klęrikalihė-' £ina proletariatui svetimus in- 
misętjos dalimis... ” (p. 106) presus, Ęet apie tai vėliau 

M^s irgi gyvenam didžiausių įkalbėsime. • ... ■,
Uaikotargyje. Ekonomi- į £ęaujas Sąlygos ir Oporty*

nistų Taktika

scfcialistįfrių partijų visų 
piįrių*Į£lių:. .

nebūtų pripažinęs daug sykių. d j 'įa ‘ uį 
neįvairiose vietose, jog oportu-j 
nistai yra neproletarinis ele
mentas,/ priešingas socialist!-1 
n£i revoliucijai.. .”

-.Tartum mūsų oportunistams! 
Leninas taikė. Kaip tik mūsų j 
oportunistai priešingi ir truk
dą komunistinei revoliucijai.: 
Kaip tik jie buvo viduj mūsų re
voliucinės partijos, bet tapo iš-i ___
mesti. Kaip tik jie ne tik ide-:sias oportunistų teorijos dėsnys, 
olpgijoj, bet ir socialėj pras-1 natūraliai išplaukęs iš anų dvie- 
mėj yra smulkia-buržuazinis, 1 jų ir.griežtai priešingas mark- 
neproletarinis elementas. Var- į sizmui-leninizmui, yra tas, kad 
dų jų nereikia minėti, nes visi “vidui komunistinio judėjimo 
žino, kokie elementai dįdžiumo-. pasireiškę skirtumai visai ne-

nistų grupėms. Pats oportųnis- sių interesų, 
tų “teoretikas” - r..
štorninkas.

ale ne- 
’ (per-

je kolonijų vadovauja oportu-, reiškia susidūrimą dviejų kla- 
Kitais žodžiais, 

Butkus yra i Komunistų Partijoj kova su 
i oportunistais nieko bendro ne- 
1 turi su klasių kova ' arba su 
! klasių' interesais, tai yra, kovo- 
1 darni su opor|unistais bolševi
kai neginį darbininkų klasės

Buržuazija Remia 
Oportunistus

Toliau Leninas tęsia:. - v Kiek interesų, o kovodami prieš ko-
mc^u buržuazija mųnistus oportunistai AButkai 

’^onjėt jpad^s oportunistams^, ir Pruseikos); negina buj’žUa- 
Te.v9bucin§ ’ zįjošsi interesų: Vadinasi,; jclaii- 

Tam tikslui j'sjmas tėra “nuomonių ’’■skirtu-
, .nešĮdrovės . griebtis į mo . - ' .

y 4VMęi\ziixU, nąudOS į ' . < ■■ t i.
vis<į|i|isL . laužiančiąs , 3®^ tai yr^ ii; j^etiefeąf į ir j
ir - į^ąiĮriaūsias mijitąriškąs ^i^aijsi^ \ ątoętimąs; >:

via®
prpį
burgfc£žija. .ij^ięjroyes,. griebtis* i 
bile paakių priemonių, naudos !

ps. Oportunistai Vyra 
iniai. p'tąletfirin^s tvevot

savo buržūdžinį darbą varo ap-

įvykių Taikotarnyje.
nig. krizis, .naujos pasaulinės ; T 
skerdynes • pavojus. šiandieni 
beveik toks pats laikotarpis, Dabar žodis kitas . apie tas 
koks ..buvo 1914-L915 metais, “naujas- sąlygas,
kuOipet Lepinas .rašė1, tuos.; iš- Buįkųs—“ręikjąlaiįja naujo . hą- 
vedžiojimus. Ir mes', matome, grindimo/ kad- prie jų prifai- 
kad šiame laikotarpyje, mūsų kiųs^ proletaries partijos dar- 
opcxtunistai atvirai ? pasirodo bo metqdus?” f Delpi to, bųtęnt, 
buržuazijos, įpankis, atvirai iš-i Pruseika, . Butkus, : ■ Strazdas

kurios—sąko

ingtoną, D. C., $50.
posėdžio raportai parodė. ,kad bo.
yra sukelta ir. priduota mar-1 Jeigu palyginti padėtį porą

|savimo komitetui*$89.72, She-. mėnesių atgAl šu dabartine Pa- ... - c
inąndoa lyj — $ ‘ > . ^1-'dėtimi; tai dabar nedirbančių lies ipSuvieku, nes .Sovietų sa-
SoT“ ’ ’ M,nCTSVlll'ejriilės!daug didesnės'.'’Po pa-

£ .•’ °’ i '/i' : ; i i' •!Skelbimo majoro “dėklaraci- . , .. . . . . . ,
Tohaus kalbėta, .kaip šukei-,, jos„ . bedarbiu tikė- I h;,štai kas- dabar atsitinka

11 ‘ A*etuw» • kad’gads darb«;’nėš ma-’”'1 —“ -:-":
priesfasistimana veikimui,, ?Ml- . . avp, ,ilgiftUšiame rašte
nerviheemi pranešę, kad spaudoj. daug žadsj,0
jie turi išrinkę vietini pnesfa- jpasitai.nauti deI ųbedftrbhj la

. ! dinti,1 iietiirėdami rimtų klaut 
simų, būdavo šhukia: “Kokis 
skirtumas tarp ; Amerikos? ša-

nervilięčiai pranešė, kad

šistinį komitetą, Shenandoah’ 
ry d. S. Reikauskas tuomi rū-. 
pinasi. Vienok ,šįs posėdis su
manymą priėmę,. kad greitoj 
ateitį būtų parengta kokia pra 
moga su programa sukėlimui 
finansų, tam tikslui. Nes Lie
tuvoj mūsų draugams labai 
reikalinga parama kovoj prieš 
kruvinąjį fašizmą ,kuris vis la
biau šėlsta.

Apskr. Korespondentas.

P u i k iai Binghamton as 
Priėmė Alkanuosius

Maršuotojus
BINGHAMTON, N. Y.—l 

dieną gruodžio baduolių mar- 
šuotojai į Washingtona atvy
ko čionai. Lietuvių svetainė
je buvo suruošta jiems vaka
rienė ir nakvynė. Vietos dar
bininkai parodė savo drau

gams maršuotojains atjautos; 
|.jie skaitlingai atsilankė į sve
tainę, paklausė prakalbų, pri
ėmė rezoliuciją, ’Užginančią 
maršuotojų žygį ir reikalavi
mą bedarbiams greitos pagel
bės. Publikos buvo pilnutėlė

kalboms1 ji pritarė delnų ;plo-;
, jimais ir sudėjo 36 dol. su cen-‘

Bet gyįžikjiijnęĮ prie oportųnis- tais aū,kų. ■ / ■ ‘
tų teorijos. Ar tas tiesa,, kad . MaršuOtojai 2; dieną grud 
komunistinio judėjimo, viduje žio išvyko į Scraiitoną. ’ "■ [
“skirtingos ;nuomonės” nieko! > ' ’ ■’ ; ’ 1 ' ' ■' J’. ’
bendro neturi su klasiniais ip? . ■ ■ ■----- :--- 1—■----- > : :

Ne, netieta...Marksię,- YjsaS Shėltandoah, Pa., i
Vakarienes Pelnas Alka- 

Tiąju Maršavimui
Lapkričio 28 d. Liet. Darbi-įbl?i nukiltu' ir nepradėtų

teresais ? j 

tai-leninistai šitą pažiūrą griež- 
tai atmeta. Ją atmetė ir prieš 
ją kovojo Leninas per visą sa-1 
vo gyvenimą. Tą griežtą! su
muša istorija komunistinio ju
dėjimo, o visų pirma istorija 
Sovietų Sąjungos Komunistų 
(Bolševikų) Partijos:

Mes jau nurodėme, kad opor
tunizmas yra buržuazijos rams
tis. Kalbėdamas ' apie bolševL 
kų partiją dar 1915 metais Le
ninas šakė:

Bolševikų “partija buvo ak
tualiai sukurta kovoje ’prieš 
visokios rūšies oportunizmu, 
kovoje, kuri tęsėsi kelis metus.
a (Tąsd 4'rtam Pusi.)

,)

Pruseika vienoj vietoj savo 
! leitenantams davė ukazą rašy
ti kuo mažiausiai ginčų klausi
me, o kiek žemiau sako: “Jš 
savo kolonijų rašykite mums 
apie dabartinių vadovų darbe
lius ir apie tai, kaip jiems “se
kasi.” Tu r būt, pirm negu 
straipsnį baigė tai Pruseika pa- 
ėmė “del sutvirtinimo savo 
pfiMįlplfp'i¥ todėl Užmiršo, ką 
rašė ’ stVaipsnio pradžioj. Ot to
dėl ir išėjo ukaze priešingumas 
—ir. “nerašykite” ir “rašykite.”

lyje, darbininkai'turi ątovėti li- 
pijopę. su maisto kortelėmis ?” 

I ' ” I ' ” I * z "UgiJ tie patys tautos patriotai, 
kurie trikšma^o: ’prieš Sovietų 
Sąjungos kotelių .sistemą, da-. 
bar turi’stovėki koptelių linijo
se ištisas dienas, kęl gauna 
kortelę del darbo, o gavę m a i- 
sto kortelę1 vėl turi'išstovėti pop Is Philadelphijos “Klampyng. 
kelias valandas. . „ ■ , . , . ; „
... Pranas N'aunčikas. . -,e sako’ kad senlau ten Re" 

Į publikonų kliubas kviesdavo 
įkalbėti “Bimbą ir Mizarą”, o

Kam me
luoti? Visi žino, kad kalbėdavo 
d. Bimba ir Pruseika, o Miza- 

MAYNARD, MASS.—Gruo-1 ra vargiai kada tam kliubui 
džio .3 d. American Woolen! kalbėjo. Kada kalbėdavo Bim- 
Co, bosai sušaukė visus dar- ba, lai gaudavo į kliubą po ke- 
bininkus į dirbtuvę ir perskai-! ]js desėtkus naujų narių, o kad 
te visiems ultimatumą. U^i- pruseji<a įaj ke]į desėtkai bū- 
matumas yra toks, kad p. Har-' . . . . . „
ry Templeton visai nepripažįs-j dav0 lr « tarpe Pruse1' 
ta jokios darbininkų organiza- ka- 
cijos (unijos). Taigi jis yra 
diktatorius ant darbininkų, ši-. 
ta susirinkimą sušaukė patys'. , 2., 
bosai American Woolen Co. kad tlk‘ v.Isas spekas .ltempę .ga? 
viduj dirbtuvės. Dirbtuvė gi 
jau 5 savaitės kaip nedirba, daugelio tų prenumeratorių pi- 
užsidarius. ; : nigai žus, kurie sumokės už

Kaip darbininkams baigiasi > jOg prenumeratas.
mąįstas, tai yisj tikėjosi ką to
kio naujo geresnio išgirsti iš j 
bošų; todėl visi ėjo pasiklau
syti? Bet kurie atėjo 'huo se- ■ 
niaū i nėdirbimti, < Tie ■ negalėjo 
įeiti vidun? Čia įsėdėjo visų 
skyrių Jcnygyędę ir.jžįųrėjo, į 
vai’dų surašą, įr .žymėjosi, kas 
įeina ir cįūoęlą jam korčiukę,

bo.” ...
; Mat, sekamą pavasarį bus 
miesto majoro rinkimai. Tai 
reikia blofinti, reikia ką nors 
veikti toj srityj, kad bedarbiai' 
už dabartinį majorą balsuotų. į 
keli šunkeliai taisoma ,tai tas [BOSU PASITYČIOJIMAS IŠ ' dabar jau Pruseiką. 
tiesa. Tačiaus bedarbių eilės ! 
ne tik nemažėja, bet didėja. 
Reiškia, didžiuma bedarbių ne 

| aprūpinama darbais.
Mašinos Prie Darbo

Del kelių ir gatvių taisymo 
paimama mažai darbininkų, 
nes darbas varomas mašineri
jos pagelba. Gatvės ardomos 
su ištobulintomis mašinomis ir 
tuo būdu mažai darbininkų 
reikia. Mašinos ant tiek iš
tobulintos, kad, nežiūrint, kaip 
nebūtų tvirtai gatvės subuda- 
votos, mašinos jas ne tik iš
ardo, bet ir į trokųs supila že
mes ir suverčia cementą; tai į 
aštuonias valandas apdirba 
vieną ketvirtą dalį mylios, ką 
šimtai darbininkų su papras-- 
tais įrankiais .(“pikiaiš” ir 
špatais) negalėtų apdirbti į to
kį laiką.' ’ ' , ' '• • •

Dar apie darbo davimo biu-’ 
ra. Jis yra' atdaras nemažiau, 
kaip'6 Valandas į'dieną pdr’Vi-1 
pas ’šešias’ dieilaš: ;' It . per visą 
tą lūiką apgultas ^ėdarbįų 'ai-' 
prijos. Ėi;ut;e dirbantieji šii be-' 
bedarbiais elgiasi nepakehčia- 

įmai. . Daug ?vargp<bųna pereiti 
j biuro kvotimus. , ; r y .

Kodėl laikęma1 darpo ;biuras 
ilgai atdaras ir, kpdel daug bū- perskaitė tą bosų ultimatumą

ninkių Susivienijimo Ameriko
je 62-ra kuopa surengė vaka
rienę. Visas pelnas skirtas be
darbių delegatų maršavimui j 
Washingtoną. i Nors • įžanga 
buvo tik 25 cent., bet pelrio> 
padaryta $27,32.- Mat, rt veik 
visą maistą ir gėrimą suauko
jo nuširdūs darbininkų judė
jimo rėmėjai. Sekanti draugai 
>ir draugės aukojos Farmerys 
;Mikas - Jerusevičiūs, J, < Pa- 
čauskas A. Winkleris, A. Ar
dickas, M;'šliakieftė, O.Ove-l

AUDIMO DARBININKU

Klampynėj” No. 2 jau sako,

lės ją išlaikyti. Aišku, kad

L. Pruseika tvirtina, kad Kor 
I munistų Partijos unijų organi
zatoriai' sėdi ofisuoše ir ’“blofi- 
na švietui apie' rėvoliucthės ko
vas”.! Matote, Tonas Greeno iii* 
kitą Amerikos Darbo Federaęir 
jos biurokratų. Komunistai uni
jų vadai po kelis kartus į?nve-

,na kvočiami bedarbiai?', ..
Ogi todėl, kad, neturėtų lai 

ko organizuotis ir kad. bedar

miesto ponams daryti nesma
gumų.

Sukinantis tarpe bedarbių 
nugirsti pasipiktinimo. majoro- 
to melagyste. .? • : > , ?
Nusuka Atlygindami už Darbą

Kaip minėjau, dirbantiems į 
valandą nustatyta mokėti 40

raitienė, L. Rugienienė, E.. Mo
tuzienė, V. Surdokasį tM». ■ Ab- 
raitįenė, dr l£. Karvdjienė.

in leidžia sariVi!dlilT• o! kak' P Karius |;irw-W .leidžia saigas vidun, o kįis kartais ir desėtkais kart
negauna korčiukes, tas eiha , ’ ' ■.. . i. L , , r . • . tų areštuojami. O klasių kovos
aiį a?*v . • i i j - - bailys Pruseika juos; niekina.Suvirs vieną; .rilandą, eme K„„„

laiko, kol suleido, visus /‘pri
klausančius” vidun. Q kol , 

taiJneėmė hėi dešimts minučių. 
Dabar visi šneka, kad p. Tem-1 
pletonaš sušaukė darbininkus: 
pertikrinimui, ar dar kas ne- 
pamirė iš bado. O dirbtuvė 
ikaip buvo uždaryta, tai ir pa
silieka. Templetonas dar yra 
įSotiis, ir darbininkai jam visai 
neapeina.

Am. W. Darbininkas.

O kur Pruseika buvo streiko 
priešakyje, 'pikiete, gavo muš- 
:tf demonstracijoj, dalino lape
lius ir buvo areštuotas? Nie- 

ikur! Ir dar tokįs žmogus, kuris 
taip. ištikimas buvo ir yra biu
rokrato Hillmano pisorius, drįs
ta kalbėti apie unijų kovas.

Iš Paterson, N. J., Pruseikos 
pisorius rašo apie mūsų drau
gų diskusijas, kad jos buvo su
rengtos: ^vieniems ištlumočyti 

[komunizmą, o kitiems tikybą.” 
Matote, komunizmas ir tikyba 

; opozicijos 
akyse abu negeri. O tai dar

Kijevas. Medžio pristaty- p r j e škomunistinės
tojai pagal planą turėjo pri-
Statyti; į DnepTostrojų 200,- tiktai pradžia jų liežuvio rody? 
000 kubiškų metrų medžio, tno, Tuojkus įiebeatskirąime nvę 
Jie planą išpildė ant. 106 “Kelęivio.” ; t

• ■ 13. r. ; uiuosimčių. ; > i Raudonas Pipiras^
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PRIEKALAS’ I AMERIKOS LIETUVIŲ ’"s** 
DARBININKŲ MASES

veid-j
tam,
me-1

bet tam i

pasiekė amerikiečius drau
gus, ir, sprendžiant iš “Lais
ves” bei “Vilnies” atsiliepi- 
mų— prielankiai sutiktas. 
Ales tikimės, kad šis prie
lankumas ateityj ne tik ne
mažės, bet su kiekvienu 
nauju numeriu- 
šiai “Priekalo” i 
darbininkų masėmis Ameri- ■ 
koje. Dirva tiems ryšiams 
plati,, kaip lygiai platūs ir 
uždaviniai, kuriuos “Prie
kalas” sau stato. “Prieka- 
lo” uždaviniai plaukia iš to, 
kad tai vra kolkas vienin-1 
telis lietuviškas literatūros 
ir visuomenes gyvenimo 
klausimams skiriamas žur
nalas, kuris daug domės 
sUiia ir negali neskirti Niteratara’)? 
taipgi ir Amerikos lietuvių 
darbininkų gyvenimui.

Vienas iš labiausia atsili
kusių barų kairiajam Ame
rikos lietuvių darbininkų 
judėjime yra kaip kartas 
meno, literatūros ir aplamai 
marksizmo-leninizmo pro
pagandos baras. Jei politi-' 
n is ir organizacinis darbas 
pastaruoju laiku apsiva
lant nuo kontr-revoliucio- 

' nierių oportunistų ir rene- j 
gatų— P ruse ikų-Strazdų ‘ 
kompanijos—žymiai išsitai
sė, stoja į tikrą bolševikiš-! 
ką vagą, kovojant prieš se- i 
nąjį oportunizmą, tai to dar! 
negalima pasakyti apie vi
sas kitas ideologinio ir kul-1 
turinio fronto sritis. Tas iri 
suprantama, nes 1______ ,
tų sričių (menas, literatu-! 
ra, antireliginis darbas, vi
suomenės mokslai ir t. p.)im - ,
reikalauja be gero noro bu-i ram reikalinga kad drąu- 

\ ti bolševikais, be politinio
• prityrimo dar ir mokėjimo 

m a rksistinfai -leninistiniai j 
prieiti prie kiekvieno šių i 
klausimų.

Į šituos klausimus “Prie
kalas” ir kreipia svarbiau
sios domės. Jame jau tilpo 
ir artimausiuos numeriuos 

/ telpa eilė straipsnių, recenzi
jų ir pastabų apie amerikie
čių literatūrą, meną, anti-

nesinis žurnalas, beveik ne- 
sumažėdamas :savo turiniu 
(40 pusi.). Dėsime visas pa
stangas, kad kiekvienas nu-! 
meris išeitų savo laiku ir! 
laiku būtų išsiuntinėjamas j 
skaitytojams. Pereinant į į 
mėnesinį, priversti būsime; 
pakelti ir kainą (Amerikoj! 
metams du doleriu). Bet del! 
tų dviejų dolerių, draugai;

turi ■atsiminti,š

•f

f

f-

Biznieriai, Garsinkites

Rusiška PIRTIS Turkiška

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

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

■ Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

Peršalimas Krutinėję
Dažnai veda į pavojingą su
sirgimą. Sustabdykite jį urnai 

su linimentu

PAIN-EXPELLER

TELEFONAS ' ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

BROOKLYN, N. Y.
Tel.. Stagg 2-5938

iiįžĮ

!ir “pacijentas” A. Česniukas i Tdipgi A. Jensevičiutė pagraji- 
sulošia juokingą veikaliuką ir jno koncertina solo.
perstato, kaip sugabiai dentis- .. . . v ., .f , , • 1 Minėtam veikalui užsibaigus■ tas traukia pacijentui dantis. Skulevičius nadai-
Publika akis išplėtus, žiūri,;draug s. J-.ku_pV C S P.aaai 

i kaip dantis paskui danties I ”av0 sol° nebaus syk.u su
WORCESTER, Mass.—Tu-i krinta ant grindų. sese'la Gumene dar su-

rėjom daug išlaidų del page- a Miliauskaitė sudainuoja j ;
rinimo namo; darėme iš lau-|Solo. Nors ji, kaipo daininin-1 R. Storuliutė pagriežė smui
ko ir iš vidaus pagerinimus. ! kė, dar tik pradinė, bet gam- ko solo, akompanavo jos sesuo.

Worcesterio Suvienytų tie 
tuvių Draugijų Gyvavimas 
ir Veikimas 1931 metais

negautas; nei vienas ra^tę- 
lis iš Amerikos. Mes kvie
čiame draugus, ypač rašy
tojus, poetus, menininkus 
siųsti mums savo raštų'. Jei 

, mes turesme daugiau raštų 
iš pačių amerikiečių, tuo
met galėsime savo esamųjų 
bendradarbių rašinių d 
giau pasiųsti jūsų spaudai, ir board 
Manome kad toks tarpusa-]sicnis simpatizatoriams už jų! ant toliaus, galės tapti geraįkestra iš jaunuolių labai pili- 
vis bendradarbiavimas, pa-ll,ai,P didelį Pašventimą dirbti dainininke. . , .kini pagriežė. A MiliauskiutŽ
o-vvins kaio “Priekalą” taiDidel pl’°sresyvlsko Lietuvių Na-. M eesniuks> D. p choro |dar davė solo. Al česna—smili 
w “T .rieve” “Vilni”’ lvd !mo’ Pasel(mgs buVo «’ana Ke-Imokytoja, žavėtinai paskambi-;1'0 solo. Stebėtinai gražiai pa-

'U k.J S.’ ry i n ros‘ Pereitame susirinkime no pjano SO1O, rodos, norėtum1
Darbininkių balsą. Į komisija išdavė raportą is atsi-; klausyti ir klausyti< Draugė;
Taiei draugai i bendra i buvusios Field Day, kuri da- • Cesnitfke, kaip ir jos brolis,! zi w iUg • ’ ° a ^i vė gryno pelno 650 dolernL į jau daug metu kaip visur da-

darba! Vesdami savo spau-|Gaiįma sakvti labai trerai na-ii g f- f”, 1
dos vajus (kampanijas) ne-hgal šiuos laikus. t Įrengimuose. ’ jį visiems'akom-1 
Užmirškit ir Priekalo7 bei! Negalima pamiršti moterų, lpanavo pianu ........... I
kitos Ęitropos lietuvių kaZkmW labai pusi darbai. &ka pei.statymas dviejy. 

•veiksmų komedijos “Tuoj bus; 
.Kuhigas.” ! Veikalas lošiamas 
vidutiniai. Bėda su aktoriais, 
kad nesistengia garsiau kalbė

ki'ir leisti balsią daugiau'į pu- 
blika. Aktorių kalba neaiški

Iir negalima suprasti. Rodos, 
1 geriausiai savo rolę atliko tai 
J. Urmonas, kuris lošė tėvo ; 

Į rolę. Kas link minėto veikaliu- ' 
j ko, iš jo nieko daugiau nėra, : 
Į kaip tik paprasti juokai. Ar 
nebūtų geriau, kad nors kar
tą Dailės Ratelis pasistengtų 
ką1 sulošti iš darbininkų gyve
nimo ir jų kovos? Reikia pa
stebėti, kad tarpe minėto vei- 
kaliuko aktų, labai gražiai su- 

i . „ moo 4 • at- įdainavo draugė Grinienė, soloIsio 7 diena, 1932 metais. Vi-'. , . x .. . _, .F . . ... v_ ir sykių su savo broliu drg.įsos draugijos, kurios turite se- c,, . N. . , rr F,i o r K • • • • v. . ISkulevicium duetą. 4ai durus S.L.D., ir pavieniai sen-; _ ...-i . , _.. . musu žymiausi dainininkai.Į mnkai turėtumėt susidomėti ir 
ateiti į metinį susirinkimą. Iš- ----------------------------------------
girsite raportus ir išrinksite tin

i karna valdyba 1932 metams. 
Š.L.D. Sekr.
V. Motiejaitis.

UU- Bet ačiū komiteto darbštumui, tos apdovanota labai geru so-! Dailės Ratelio Choras sudainS-. 
_ldai. ir board direktoriams ir vi-! prano balsu. Lavinantis jai vo porą dainelių. Smuikų or- Į • • ‘j • 1 • V • • * . * ■ 1 . • w • 1 • 1 1 • *

socialistinės statybos 
rodžiu. Žinoma, ne 
kad kiekvienam 
tus vykti į SSRS, 
svarbiausia, kad užsidegti'
pasiryžimu ir galingoj, aug- 
štai pakilusioj kapitalisti-! amerikiečiai 
nėj Amerikoj įkurti sočia- kad jie ne tik gaus 'įdomų 

—tvirtės ry-, ]įSĮįnę sovietų tvarką, kad1 žurnalą, bet ir padės savo 
su Įietu\ lų SSRS, socialistinės statybos i valiuta pirktis Sovietų ša- 

pasiekimus panaudojus ko-! liai reikalingų technikos 
munistinei agitacijai ir pro-j įrankių užsienyj, (“Prieka- 
pagandai traukiant į revo- lą” 1 
liucinę kovą dar ' tūkstan
čius nesusipratusiu darbi- 

“Priekalo” dailięji litera;
tūra—teilės ir- apysakos— 
taipgi turi tikslo ne tik ■ 
duoti “lengvo >pasiskaity-į bendradarbiavimą “Prieka-1 ninko krūtinėj!
mo” (taip dar neretai Ame-jie”. Ligi šiolei “Priekalui”! • V. žabotus
rikos draugai vertina šią| 

, bet tarnauti;
vaizdinguoju žodžiu bend- j 
riems kovos uždaviniams, j 

; Už tokia literatūra ir me-! 
na, “Priekalas” kovoja sa
vo kritika ir tokius rašyto-

iKių uzsienyj, v i rieKči-.
leidžia valstybės leidyk-. 

la). Tikimės, kad su sekam ■! 
čiais, metais amerikiečiai! 
‘'‘Priekalo” išplatins'; [mą- | ---- ~
žiausia • 500-700 kopijų. ’ .", ! las” turi skambėti kiekvie 
Draugai neturi užmirštiiir; no: Amerikos lietuvio darbi

bą. 
t I . t I

Užbaigiant vakarėlį, D. R. 
Choras sudainavo “Ačiū.”

Kaip jau matyti, vakarėlio 
programa buvo labai turtinga. 
Trukumas vakarėlyj buvo tai 
to; kas arčiau rišasi su darbi
ninkų gyvenimu ir jų kovom. 
Darbininkų menas, darbininkų 
dailė, turi būt tampriau suriš
ta su darbininkų gyvenimu.

J. Miliauskas.

munistusriaudos.' “Prieka-1^®.“Field DaF\
4 i..• , i.,., . Imos naminių valgių’ išpardavė

•.mą (Food Sale). Jos padarė' 
;gryno pelno daugiau 40 dole
rių. Dar jos savo dai;bo tuomi 

'neužbaigė, darbuojasi ir ant 
toliaus, rengiasi ir prie kito to- j 
kio išpardavimo. Taipgi tiki' 
si padaryti nemažai pelno 
Linksma matyti, kad nenuils
tančiai dirba del Suvienytų L 
Draugijų ir sykiu del darbiniu 

i kiško judėjimo labo.
Nors spėkos sumažėjo, bet1 

veikimas padidėjo. Būtų la-1 
1 bai gerai, kad veikli valdyba 
i būtų išrinkta sekantiems me
tams. Metinis susirinkimas šė-

Kuomet paklausi, iš 
atvažiavote, atsako, kad 

tai iš Montreal, tai iš Winni- 
pego bei iš kitų miestų. Kuo- 

Daugelis tiesiog badau- mot toliau įsikalbėjus paklau- 
si, ai1 priguli prie kokios nors

KAPUSKAS1NG, Canada.— j gauti 
be- Kurkaip ir visur kitur,

i jus jis stengiasi savo pus-1 darbiai kenčia skurdą. Be
lapiuos auklėti. Prie tokios darbiai negauna jokios pašal- 
kūrybos “Priekalas” kvie- ■ P°s.
čia ir visus draugus ameri- ja- 
kiečius rašytojus, poetus, 
bei kitų sričių menininkus, miške kirsti medžius.

Dabartiniu
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•darbininkų organizacijos, pasi-Išninku nutartas laikyti sau-;

Kaip matome dirva, del Pg^ija taip 
mnkus; visas miško darbas ve- prie 
damas akordiniai. Kada dar- 

1 bininkas dirba miške 10, 11

laiku pradėjo j rodo, kad ne. Sako, mes be- 
Kom- partyviai. Dar yra tokių, ku- 

išnaudoja darbi- rie atsako: kaipgi prigulėsi 
partijų, jokios naudos 

neduoda.
Bedarbiai turėtų, susiprasti, 

į Bereikalingai važinėja jieškoti 
darbų, kuomet jų nėra visoj 
Kanadoj. Geriaus padarytų, 
jei kur apsigyvenęs, ten ir gy
ventų. Privalo kiekvienas sto
ti į bedarbių organizacijas ir 
kovoti, kad privertus valdan-

kurios amerikiečiams verta - 
susidomėti “Priekalu”, i 
na plati. Ypač juo turėtų; valandų, negali uždirbti nei 

'susirūpinti draugai iš A.L.'vieno dolerio į dieną. Vos tik 
j gali uždirbti ant valgio., O 
'kartais pasilieka kompanijai 
; dar skolingas. Kadangi kele
tas metų atgal darbininkai šioj 

i kompanijoj galėdavo per žie- 
j mą uždirbti keletą desėtkų j čia klasę suteikti bedarbiams 
dol., tai dar vis yra tokių, (ku
rie, manydami gauti darbo miš 

i ke, atvažiuoja čion iš tolimų 
i Kanados prov., nprędami už
dirbti keletą, dolerių. B,edar- 

Į biai atvažiuoja tavoriniais 
traukiniais. Atvažiuoja ir lie- 

! tuvių ir laukia darbo miške.
I Nakvoja prie miestuko ir prie 
'tavorinių vagonų, pasistatę iš 
! žolių būdas.
i kūrena. Verdąs kas turi 
! maistą.. Taip ir kenčia, 
dėjus klausinėti, ar senai

Juk keli metai tam 
; atgal menininkų tarpe buvo 
kilęs ir diskusuotas suma- 

kiekviena I ™s, .lei?tS sa,vo _žuraa1?- 
Kol tokio žurnalo nėra, mu
su nuomone “Priekalas” 
daug kame gali jį atstoti.

PITTSBURGH, PA.s/ '

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc
M. TEITELBAUM, J^anadžeris

Įžanga Dieną ir Naktį 50c 
Subatos vakare 75 centai

Antrdj klasčj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 
visą naktį ant trečių lubų; bringam Jkaipbary—35c,_

Ndiljai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati
darę naujausias rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos, išsii>erimui veltui! 
MOTERIMS RANEDęLIAIS IR UTARNTNKAIS, nuo 
10 vąlandos .dieną iki 12 Vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, aringas miegojimui 
kambarys; .taip pat RESTORANAS su geriausiu ga
rantuotu patarnavimu.

Dailės Ratelio Vakarėlis ■
-Į Lapkričio 29 d. buvo Dailės 
Ratelio vakarėlis, kur buvo su
lošta “Tuoj Bus Kunigas,” 

j taipgi buvo įvairių pamargini- 
pnų, apie kuriuos reik pakalbė- 
iti.

Dailės Ratelio Choras sudai- 
įnavo “Valio Ratelis” ir kitas ; 
(dvi daineles. Dailės Ratelis 
'visur ir visados sakosi esąs 
i darbininkų ratelis, bet kodėl; I  1 =?-* -    J ------------  I- - - - i
,su darbininkų himnu Interna-j

pilną užlaikymą. Kanados 
buržuazija nesigaili tų vargšų, 
kurie šiandien badą kenčia, 
važinėdami tavoriniais trauki
niais.1’ Turėtų suprast kiekvie
nas bedarbis,' kas ’kovoja už 
bedarbių apdraudą. Tik ko
munistai, bolševikai kovoja už 
geresnę ateitį, už tuoj autinę 

j pašalpą ir už panaikinimą bur-I 
Apsišildyti ugnį i žuazinės sistemos. Kiekviena 

kokį sąmoningas darbininkas turėtų,jjs negalėjo pradėti programą, 
Pra- būti komunistas - bolševikas. su darbininkų himnu Interna- Į E 
taip • Kuomet vienbalsiai dirbantie-; cjonaju ? Darbininkiška publi- B.

• ji ir bedarbiai pareikalautų iš j<a remįa įr rems savo klasės

tiniai “Priekalo” skaityto
jai, o taipgi remtų jį savo 
raštais. Tas pats ir del A. 
L.D.L.D. narių. Šioji drau
gija kol kas tepajėgia iš
leisti 2-3 knygas per metus, 
tuo tarpu “Priekalas” savo 
straipsniais, dailiąja litera- jau gyvenate ant lauko be jo-

! tūra žymiai užpildys spra-1 Idos pastogės, atsako, kad visą ponų buržujų bedarbiams ap-. dailę ir ji visados tikisi gauti

.-j

Pra- būti komunistas -' bolševikas

I gą kuri gaunasi ALDLD vasarą važinėjome, jieškojo- draudos, tai jie iškovotų.
I nariui neturinčiam 'nuola- ; me darbo, bet niekur negalime • V. Karosas

reTiginį' darta ir ‘t.t.’ Gafkai-!tinės populiariai-so vietinės į
- - - - - - literatūros savo proletan-i 

niam lavinimuisi ir dailio
sios literatūros savo poilsio 
s unaudojimui proletarinėj 
dvasioj.

Turime pripažinti teisin
gomis draugų amerikiečių 
pastabas, 1 ad ligšiol “Prie
kalas”, dar neužsitarnavo 
visiško jų “pasitikėjimo” iš 
o r ganizaciniai -technikinės 
pusės. Jo 1-2 numeris, nors 
išėjęs iš spaudos vasarą, tik 
nesenai dar pakliuvo Ame
rikon. Bet to jis turi eibes 
technikinių .
gokas popieris, daugybė ko- ■ ėavoję ir kur šimtais

kam “Priekalo” kritika pa-, 
si rodys ir peraštri, “nedrau-į 
giška”, bet tai būtų berei- i 
k a 1 i n gas ^užsigavimas”. 
“Priekalas” tai daro dėlto, 
kad jam šie klausimai yra 
labai brangūs, kad jam Am-' 
erikos lietuvių darbininkų 
ideologinis brendimas yra 
opiausias reikalas. O toks 
brendimas negalimas neiš
kritikavus, nepasmerkus ir Į 
neišgyvenus tųz buržuazinių i 
liekanų, kurios iš senai įsi-; 
šaknėję šiam darbo fronte.! 
Buržuazinės tendencijos' 
mene, literatūroje ir t.t. ve-’ 

'da ir prie politinio perėjimo į 
į renegatų eiles. Tą mes ma
tėm Seno Vinco, Vilkelio-Bi-:

“ra-

Kanados Bedarbiai .Net iš Palapinių Vaikomi

MONTREAL, Canada. — 
žiema, ta nelauktoji viešnia, 
su savo sniego pūgomis dar 
labiau pasunkins bedarbių 
naštą. Vasarą tūkstančiai jų 
gyveno už miestų ribų ir mai
tinosi pačios vasaros išauklė
tais vaisiais arba turčių atma
tomis šiaip taip palaikė savo 
gyvybę.

žiemą reikės bedarbiams ap
leisti ir tuos palapinių kai- 

trukumų (blo- mus, kuriuos jie buvo išsibu-
■ j “gyve- 

rektures klaidu, eilė ekzem-i?0; . keltis į miestus,
phoriu blogai atsiSpauzcl.nę,;tu raQru ncranda jokios pašto-
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jūno ir visos eilės kitų 
šytojų” ir “menininkų” pas- kad pradėjome 
Rūtinių laikų žygiuos.

Nemažesnės svarbos 
sų nuomone turi Amerikos 
draugams ir kiti “Priekalo” 
skyriai, pirmoj eilėj rašiniai' 
apie SSRS, socialistinę sta-i 
tybą. Jau šiandien galima! 
pastebėti smarkų susidomė
jimą ir net plaukimą lietu-, 
vių darbininkų iš Amerikos t 
į Socialistinę Sov. Sąjungą, i 
T a č iau didelė dauguma 
draugų gan miglotai persis-' 
tato sau Sovietų šalies gy-' 
venimą, jos naują socialis-' 
tinę tvarką. “Priekalas”; 
čia Amerikos lietuviams! 
darbininkams, kurie dažnai 
be lietuviškos kitokios spau
dos neseka, turi likti

mū-

tos

mis parazitai nepanaikins 
gančios darbininkų kovos, 
kurią bus nušluota ir pati 
pitalistinė sistema.

> Jaunas Vargdienis.

ELIZABETH, N. J.

au-. 
nėr i 
ka

Spalių 28 dieną įvyko A.L. 
D.L.D. 54 kuopos ir “Laisvės” 
skaitytojų susirinkimą^. šia
me susirinkime dalyvavo drg. 

'Buknys, “Laisvės” gaspado- 
rius.

Drg. Buknys plačiai kalbėjo

iš dailės ką nors naudingo j 
darbininkų dvasiniam sustipri
nimui. Tokia dailė, kuri nie
ko bendra neturi su darbinin
kų gyvenimo vaizdu, su jų ko
voms, nėra darbininkams nau
dinga; tokią dailę skleidžia 
tik buržuazija, o buržuazijos 
pėdomis mes negalime sekti.

Dvi seserys Storu liūtės su 
sinuikom, trečiai akompanuo
jant pianu, publiką gražiai pa-

; linksmino. Kas link sesučių 
Stcruliučių, reikia pasakyti, 
kad jos daug metu dalyvauja 
darbininkų pareifgimuose ir 

i visados susilaukia iš publikos . 
' ga u si ų a p 1 o d ism entų.

Labai gražiai sudainuoja 
merginų sekstetas. Labai patin j 
ka publikai, kuri ploja ir plo-. 

j ja. bet seksteto iššaukt antru !

A. Jensevičiutė šoka akro- 
...... batišku.s šokius. Tai “guminė” 

.... v , . x i v“ dabartinį ; kapitalistinio mergaįtė. j .-Pittsbūrghe- ■ kitos!
nevykęs sulaužomas ir tt.).;vįsngs ‘ pastoges; , ;prisieina |P^auho .krizi ir apie darbinm- tckios mikiiOs, .tpkios lanksčios! 
Galima pasiteisinti tik tuo, jiems slankioti iš vietos j vie-’ 

! “Priekalą” tą, kaip paskučiausiam pa- ’ 
leisti neturėdami jokio tech- stūmdėliui. ( 
nikinio darbininko — nei; Be to, ir kapitalistinė Kana- 
mašinistės, nei korektoriaus, dos valdžia jau iš anksto pra- 
nei lietuvio rinkėjo, nei ad-id®j? draskyti bedarbių pačių 
ministratoriaus. Darbą at-1 f>asist.at^tu? lauzus’ ve (le! r i • i ko,—kad jų tarpe skleidžiasiliekame atpildami nuo kitų|vis’u sma^umu‘ ktfmunistin5 
darbų, o Bet šiuo metu jau propaganda. Bedarbiai gy- 
žymiai apsitvarkėme ir ti- vendami vienam kaime po ke- 
kimės, kad 3-4 numeris, o Jis šimtus, organizuojasi po rau 
tuo labiau vėlesnr padarys !doną vėliava. 

1 • • _ -i • • 1 □’i nnnnG Ir n f I Li Ir Liti vdn i -I-v*draugams geresnę įspūdį ir ‘
savo technika. Del tų pa- a-aįaj 
čių priežasčių ir pirmus nu-^ - - 
merius išleidome dvilinkus, malonę, bet per griežtą kovą 
Šiais metais išeis (be 3-4 n- “Darbo ar Duonos;” ir šis 
rio, kuris tikimės jau pasie- pbalsis šiandie visur skamba, 
kė Ameriką) dar vienlinki 'De! to1turčiaJi silJnčia savo po- 
N.. 5 (gale lapkričio m.) ir
N. 6 (gale gruodžio m.). _____ __________ _  _ __
Sekančiais 1932 m. “Prieka- būdais nei įvairiomis pinklė-

tekios miklios, .tpkios lanksčios 
' .‘tarpe lietuvių nesiranda.

R/Griniūtė‘sudainuoja solo, 
vixwme.ixo, j ' jaįua ir balsas publikai 

stengtųsi gauti kuo daugiausia patinka, kad publika save 
'Skaitytojų, virs minėtiems lail£" idelnų plojimu priverčia ją pa
kraščiams ir kuo^ daugiausia'sjroc|vti antru kartu.

< A. česniukas sugrajina smui 
ku solo; jam einant nuo stei- 
Čiaus, publika smarkiai ilgai 
ploja. Tas minėtas jaunuolis 
iš mažų dienų dalyvauja dar
bininkų parengimuose.

“Dentistas” D. Elphinstone

kišką spaudą, kaip tai, “Lais 
vę,” “Vilnį” ir “Darbininkių į 
Balsą.” Ragino draugus, kad

naujų narių prirašyti prie A.L. į 
D.L.D. Kuopa ragina visu? 
draugus, kad kiekvienas pasi
rūpintų padirbėti del darbinin
kiškų reikalų ir praplėsti ko
munistinę apšvietą.

1 Spalių 30 d. buvo A.L.D.L. 
D. 54 kuopos prakalbos. Tu
rėjo kalbėti draugas V. An
driulis, “Vilnies” redaktorius 

ir bedarbiai tegalės pa- iš Chicagos, bet jam susirgus, 
reikalauti iš kapitalistų ne per'kalbėjo draugas F. Abekas., 

J Kuomet' kalbėtojas kalbėjo 
apie Sovietų Sąjungą, tai vie
nas žmogelis su savo šeimynė
le išbėgo laukan. Tas žmoge
lis save įskaito susipratusiu, se
niau' J priklausė prie Komunis
tų Partijos ir prie A.L.D.L.D.
54 kuopos. Mat/ žmogelis, ro-

žinoma, kad tik tvirtai ir 
i plačiai susiorganizavę darbi-

'Del to turčiai siunčia savo po
liciją, kad išdraskytų išskirsty
tų iš kaimų pavieniai,

Bet nei tokiais ,draskūniškais

dosi, apie porą metų atgal, 
(lankėsi Lietuvoj. Gal būt po
nias prezidentas Smetona per- 
I tikrino, kad ir jis gali “tapti” 
'prezidentu. Gal todėl ir sklo- 
ką remia.

Aukų buvo surinkta del pa
dengimo lėšų ir Komunistų 

‘Partijos rinkimų kampanijai 
$7.17.

:■ K. Lukas.

Moderniškiausi Įtaisymai
38—40 STAGG STREET,
A. M. Balchunas, Savininkas

v
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Puslapis Ketvirtas
*r T Pirmadienis, Grttocl. 7, 19Ž1

MASKVA, MASKVA, TU UGNINĖ!
* - ..........................mn u i i . u i i i imi- i f p. f Į J Į ’t

mūsų judėjimą prie pražūties jie tokiais negali būti nes iiė /Stams k°VtT 0 ne; su Jais su-
gi ne ui ingi, nes jų juk bur-| Tai jau ne *Mizara kaltas, 

ū'^neatsiun- ]<a(j ne kalbėjo, bet tie kliubie-
. , I . VltU, UU.X

eina ne apie atsiuntimą. Klausi- kais, pasikvietė ir leido kruvi-

ta elektros šveisos. Centre visko stovi Le
nino, Stąlino, Kalinino, Molotovo, Voroši- 
lovo ir kitų revoliucijos vadų atvaizdai! 
Ant aukštų budinkų iškelta milžiniški, žėrį 
šūkiai, obalsiai! Didelės Sovietų Sąjun
gos priešų karikatūros išstatyta aikštėse. 
Milžiniškos elektros šviesos padirbta! Kū
jis ir pjautuvas elektros šviesose. O vir
šuj budinkų raudoni vėlukai tik vilniuoja!

Be iš kitų kraštų darbininkų delegacijų 
ir pavienių individualų, atvykusių šven
tėm, reikia žinoti, tūkstančiai; iš Sovietų 
Sąjungos atskirų respublikų įvairių dele
gacijų pribuvo į Maskvą. Iš fabrikų, kol
chozų, sovchozų! Gerjausi, darbščiausi so
cializmo statytojai prisiųsta. Daugelis jų 

’dėvi savo originaliais, tautiniais liaudiš
kais drabužiais, šneka savo kalba. Čia juk 
kalbos visos lygios---- nuo mažiausios iki
didžiausios. Ir kirkizų ir jakutų ir totorių j 
ir mongolų ir armėnų ir baltarusių ir uk
rainiečių ir kitų, kitų visų tautų ir kalbų 
Sovietų Sąjungos piliečių čia privažiavo! 
tūkstančiai, tūkstančiai! Kiti iš jų, kaip 
ir aš, dar pirmu kartu savo gyvenime ma
to Maskvą, jos garsaus Kremliaus sienas, 
Lenino didingą mauzolėjų!

Dar dviem dienom prieš šventes Mas- i 
kvos gatvėse vis daugiau ir daugiau matė
si narsių ^raudonarmiečių pulkai. Jauni, 
kuklūs, raudonais veideliais vyrai. Gatvė
mis žygiuodami jie dainuoja... revoliuci
nes dainas! Jie čia taipgi suvažiavę šven
tėm—šventėm, kurių pasaulio istorijoj tiek 
mažai tėra buvę—tik trylika iš viso, o ši-. 
tos bus keturioliktos!...

Lapkričio 6-tą dieną vakare jau sunku 
buvo pralysti gatvėmis: pilnutės svieto. 
Oras šiltas, bet šlapias, tirštai pūkuotas. 
Tačiaus stiprios iliuminacijos bangos pra
siveržia per rūkus ir gatvės patampa švie
sios.

Aikštės nustatytos tribūnomis!
n.

Matyti ką nors daug Lapkričio 7-tą Mas
kvoje ne visi gali! Kai kam gal keista tai

Tvarka čia ypatin-

(žiupsnelis įspūdžių iš Lapkričio 7-tos 
Maskvoje)

* L
Dar dviem dienom prieš Lapkričio Sep

tintąją Raudonoji Maskva ėmė puoštis ir 
dar labiau raudoneti. Kur nėjai, matei ką 
tai nepaprasto. “Aš jau dvi savaitės at
gal pradėjau ruoštis,” kalbėjo šitų žodžių 

/rašytojui darbininkė siuvėja. “Jeigu mes 
nesiruoštum prie šių švenčių, tai prie ko 
gi, ]5rie ko gi tuomet reikėtų ruoštis!”

Maskva—darbščioji darbininkų Maskva— 
cėntras Sovietų Respublikų Sąjungos, aks- 

Yintoja ir kelio į socializmą rodytoją mi- 
: lioninėms darbininkų masėms—Maskva— 
podraug su visais SSRS, miestais—ruo
šiasi prie savo keturiolikos metų gimtuvių 
dienos!...

Gimtuvių!
Keturiolikos metų!
Ar tik vienos revoliucinės Maskvos šitos 

gimtuvės? Ar tik vieno Sovietų Sąjun
gos proletariato šitos sukaktuvės? Ne! 
ne! ne! Tai gimtuvės viso pasaulio prole
tariato, viso pasaulio pavergtų tautų ir 
žmonių!

Maskva tai žino! Oi, ji puikiai žino! 
Todėl suprašė daug, daug svečių iš visų 
pasaulio kampų. Keliom dienom prieš su
kaktuves jau matei būrius darbininkų de
legacijų, atvykusių iš įvairių šalių! Tram
vajuose, aikštėse, prie viešbučių jau gir
dėjai visokiomis kalbomis kalbančių darbi
ninkų šnekas! Dar kapitalistinėj vergijoj 
esą darbininkai, dar imperializmo leteną 
kenčiančios tautos, nepaprastai įvertinda
mos šitą įvykį, siuntė savo geriausius dar
bininkus pasveikinti Sovietų Sąjungos ko
vingą proletariatą—savo brolius su jubilė- 
jum—pasisemti daugiau įkvėpimo, ir su- 
grįžus^-energingiau kovoti už pasaulinį [ 
Spalį!

Maskva, taigi, daug kuo išsiskiria iš ki
tų Sovietų Sąjungos miestų! Ir kodėl ji 
jieišsiskirs? Čia gi centras. Čia Lenino 
—revoliucijos vado—mauzolėjus! Čia So- 
vietų respublikų visos gyslos sueina-į dič- į išrodys> bet taip yra ____ ___

1 I • J t 1 ga. Visas miestas, reikia žinoti, paskęsta 
gas viso pasaulio kovingojo proletariato minioje Centras viso judgjimo Raudono- 
Čia Visą-Sąjungmes Kompartijos buveine!! •• 
Iš čia visos direktyvos! Visi nurodymai!;"- - - 
Visi pažadinimai! Visi mokymai!

Nuo Pirmosios Gegužės šventės iki Lap-: įęams sudarant atskirai savo kolonijas, žy- 
kncio 7-tosios Maskvos ir visos Sovietų' IŠ 1
Sąjungos fabrikai nebuvo sustoję! Jie su- Raudonąją Aikštę. Perėję čionai —skirsto- 
kosi, veikė. Be jokios pertraukos darbi- sj namon. Todėl reikia ypatingos tvarkos, 
ninkai. juose skubiai tiesė pagrindus sočia- idant tą minią—milioninę minią!—sutvar- 
llStinei kŪlybai. , _ . taip, Ačiū JI geucLų vituium gčitvcm čtL-jii'vt nuniuniibu

.Bet štai, ateina Spalio šventės. Prieš jas j maršuoti, kitom skirstytis į namus. Todėl' losi nuo jų. 
iridi <tqlinrrioii -fabviVcii vmcilanLfi I 21 •_ • 1 1 _ • „„4—•r- U-4  4  i

i ji Aikštė, ties Lenino mauzolėjum. Visi 
i fabrikų darbininkai; kiekvieno fabriko ir 
įmonės ir raštinės ir mokyklos darbinin-

giuoja iš jiems iš kalno paskirtų vietų į

listinei kūrybai. kius taip, kad ji galėtų vienom gatvėm at-,

’kranto, kaip ačiū tam oportu
nizmui ir ištižimui, tam smul
kiaburžuaziniam supuvimui, lie
tuvių darbininkų beveik nebe
buvo likę Komunistų Partijoje.

Revoliucinė partija turi apsi
valyti nuo oportunistų. “Musų 
(bolševikų) Partija nebūtų išė
jus viešumon, nebūtų galėjus 
paimti valdžią ir organizuoti 
proletariato diktatūrą, ji nebū
tų laimėjusi piliečių karą, jei ji 
butų laikiusi savo eilėse Mar
tavus ir Danus, Petrosovuą > ir 
Akselrodus. Jei musų partijai 
pavyko pasiekti vidujinės vie
nybės ir nepaprasto savo eilių 
suvienijimo, tai visų pirmą to
dėl, kad ji mokėjo laiku apsiva
lyti nuo oportunizmo brudo, 
lauk išvijo iš partijas likvidą-! 
torius ir .menševikus. Proleta-! 
ripįų (partįjų, plėtotas •stįprėfji-( 
mo kelias eina per apsivalymą- 
nuo oportunistų ir ręformistų, 
Sociąl-imperialistų ir social-so- 
vinistų, social-patriotų ir so- 
cial-pacifistų. Partija stiprėja 

! tuo, kad valosi nuo oportunis- 
tinių elementų.”

Matote, d. Stalinas aiškiai nu
rodo, kad net komunistinėj par
tijoj atsiranda svetimos klasės 
atstovų ir juos reikia valyti lau
kan, partiją reikia valyti nuo 
jų. O Butkus tą užginčija. Jis 

i sako, kad
1 (kova) su oportunistais (kaip 
Butkus ir 
“nuomonių
Leninas Apie Atsikratymą 

Nuo Oportunistų ’
Leninas stačiai sako: “Turint 

[savo eilėse rejormistų menševi
ką, negalima laimėti proleta
riato revoliucija, negalima iš
laikyti jos. lai aiškiai princi
pinga,s dalykas.” (Lenino Raš
tai, Vol. IV, p. 15-16).

Oportunistų “teo r e t i k a s ” 
Butkus “užmirštą” šitą Lenino 
pasakymą. O “užmiršta” to
dėl, kad jis priešingas leniniz- 
rriui, kaip ir visi oportunistai. 
Antra, Butkus tai daro, idant 
paslėpti savo ir savo partijos’ 
darbus. Jeigu tas tiesa, kaip 
jis sako, kad komunistinėj par- ’ 
tijoj negali atsirasti svetimo 
elemfentb, negali būti klausimo 
apie atsiradimą buržuazijos ’ 
įtakos, buržuazijos interesus 
ginančius tendencijų, tai tuo
met valymas Komunistų Parti
jų (pav., Sovietų Sąjungos 
Kompartijos) yra prasižengimas 
ir nusidėjimas, šitaip tvirtina 
Lovestonas, Ėrandleris* ir Troc
kis. Visi oportunistai bažijasi, 
kad jie negina buržuazijos in
teresų ir gvolto šaukia, kuo-

■ met komunistinis judėjimas va-

komunistų ginčas

Pruseika) tėra už 
skirtumus.”

| . . _ . _ ., # KclU Ilv KdlDUJU, Del LJLC nilUUlt:

te j musų judėjimą. Klausimas čiai, kurie, būdami darbinin-

mas eina apie oportunistų atsi
radimą. Jų veikimas padaro 
juos buržuazijos agentais. Bur
žuazija su savo valdžia ir poli
cija puola komunistus iš lauko 
pusės, o oportunistai puola ko
munistus iš vidaus. Jie savo 
darbais tarnauja, buržuazijai. 
O kas tarnauja buržuazijai, tas 
yra buržuazijos 'agentas. * ,
Svetimi Elementai Skver

biasi c
D]ar 1^24 metais; drg. 1 Stali

nas ‘sake: , ’ '
“Bolševikų jiairtija ■vienintelė 

legalė partija, bet mes: nei imL 
nutą ' heturiijie užmiršti^) ; kad 
mes; įš, visųį pusių apsiausti, gai
valų,;. Jdžįsiniąį mąms .priešipgų' 
ir kad tie gaivalai augs, kad jų 
politinė' sąmonė augs'...'' ' yisi 
šitie smulkia-būržuaziniai ; ele
mentai, negalėdami pareikšt sa
vo nusistatymą-kurioj bent'ki
toj visuomeninėj organizacijoj, 
sprausis į mūsų partiją ir mė
gins pasireikšt joje. ... Man 
gaila pasakyti, gaila visai par
tijai, bet mes turime pasakyti, 
kad Trockis virto tuo kanalu, 
kuriuo smulkia-buržuaziniai 
gaivalai reikšinas mūsų parti
jos eilėse...” Ir matote, kur 
Trockis atsidūrė, virtęs tuo 
kontr-revoliuciniu kanalu!

O d. Molotovas, kalbėdamas 
Maskvos Sovietų susirinkime, 
lapkričio 6 d., .1931 m., išvaka
rėse spalių revoliucijos 14-kos 
metų sukaktuvių, pasakė:

“Būti leninistu reiškia vesti 
begailestingą kovą su oportu
nizmu. Būti leninistu reiškia 
vesti kovą prieš visas ir viso
kias oportunizmo kryptis. Be.

nosios fašistų valdžios 
kalbėti.

bernui

“hero

i PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR
ELIZABETH, N. J.

L.D.S. 33 kuopos metinis susirin
kimas bus trečiadienį, 9 gruodžio, L. 
D.P. Kliubo svetainėje, 69 S. Park 
St., 8 vai. vakare. Bus renkama nau
ja valdyba ir svarstoma kiti svar
būs reikalai, todėl visi nariai daly- 
vaukit.

Butkus kalba ir apie 
izmą”. Jo akyse visi tie, .kurie 
eina su Komunistų Partija, yra 
“bailiai.” Na, o jis, Pruseika, 
Strazdas,; Kuodis, tai drąsiausi 
“revoliucionieriai.” Kur ir ka
da? Kas ir kur juos i___
monstračijose, pikietuose, strei
ku kovose ir 'kalėjime? Butkui! nizacijos norėtumėt minėtą veikalą 
Ibūvo proga paragaut kalėjimo i 
duonos, bet jis už darbininkų 
pinigus išsipirko savo kailį., 

i ’ < Raudonas Bizūnas.
■; : •' > i : j : . ■

Sekr. V. K. Sheralis.
(289-290)

HARTFORD, CONN. j 
;erai susimokino 

i” ir vaidins 
sekmadienį, 20 gruodžio, po No. 227 
Lawrence St. Jei kitų miestų orga-

in ir ka- Laisvės Choras gerai 
matė de- Operetę “Nebaigta KoyA

i sutiks sulošti. Norintieji, kad Lais
vės Choras suloštų minėtą vęikalą jū- 
sų mieste, kreipkitės sekamu adresu: 
S. G. Makoveckas,'580 Zion St.,'Hart
ford, Conn. > , . . . >

(289-290)

iui w» aa aa m wi m m m m

MENININKŲ ŽURNALAS
« Y / f ' i, 1 Į . ' <

Lapkričio Laidos
NEW MASSES Jau Gafayas

Tai specialis leidinys apie 
Sovietų Sąjungą

. • ELIZABETH, N. J.
L.D.S. A. 4 kuopos susirinkimas bus 

antradienį, 8 gruodžio, • L.D.P. Kliu- 
be, 69 S. Park ’ St, 8 vai. vakare. 
Visos narės ateikit, yra svarbių rei
kalų aptarti'. Valdyba.

‘ > (289-290)

Daug straipsnių yra žymių Yra 
rašytojų,-' kaip tai:

Joshua Kunitz, Louis Lozow- i 
ick, Leon Donnen, H. Rosen, 

Burck, Gellert, Gropper, 
B ar d ir kitų

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

Jo kaina 15c kopija 
Prenumerata Metams $1.50

NEW MASSES

HARTFORI), CONN.
i Laisves Choro metinis susirinkimas 
bus trečiadienį, 9 gruodžio ,paprastoj 
vietoj ir paprastu laiku. Visi nariai 
ateikit, bus renkama nauja valdyba. 
Yra ir kitokių svarbių reikalų aptar- 
ti. Organiztorius.

TORONTO, CANADA
A.L.D.L.D. 162 kuopos susirinkimas 

bus sekmadienį, 13 gruodžio, ukrai
niečių svetainėj‘e, 300 Bathurst St., 
2 vai. po pietų. Visi nariai ateikit, 

svarbių reikalų apsvarstyti.
Sekr. J. E.

(288-290)

CLEVELAND, OHIO
| A.L.D.L.D. 22 kuopos svarbus su- 
■ sirinkimas bus antradienį, 8 gruodžio, 
Gardinos svetainėje, 6021 St. Clair 
Ave., 7:30 vai. vakare. Visi nariai 

į ateikit, yra svarbių’ reikalų aptarti, 
j Bus rinkimas Centro Komiteto.

Valdyba.

yra

visi galingieji fabrikai turi nusilenkti. Pri- • reikia žiūrėti, kad visos gatvės būtų tuščios 
valo sustoti. Darbininkų masės, kurios ‘ maršuotojams. Pašaliečiam, tuo būdu, ne
iki šiol tik kas penktadienis šventė, dabar! ra vilties bent kur iškišti nosis. Jie turi 
ant syk užšvęs visi. Tai ir gi retenybė., būti arba maršuotojų eilėse arba Raudono- 
Tai visi žino darbščiojoj Sovietų Sąjungoj, i joj Aikštėj, norint ką matyti. Na, o mar- 
Už tai visi iš anksto ruošėsi, liuobdamiesi, šuotojų eilėse svetimų nepriima. Kiekvie- 
gamindamiesi šventėms gardėsių. i1 no f a b r iko, kiekvienos įmonės dar-

Pofa dienų pirm švenčių, kaip minėjau, I bininkai turi savo viršylas, komanduoto- 
namai, ne tik individualai, ėmė puoštis rau-; jus, kurie jokių prisiplakėlių neįsileidžia, 
donom spalvom. Languose—visur—suves- i (Bus Daugiau)

OPORTUN1STINE TEORIJA- KONTR
REVOLIUCINE PRAKTIKA

jos yra įžangine sąlyga sėkmin
gos kovos prieš imperializmą.” 
Amerikos Komunistų Partija Į 

i seniau apsidirbo su tais oportu- 
: nistais, gi lietuvių darbininkų 
I komunistinis judėjimas valosi 

( , prole- dabar. Tas nepatinka Prusei-
: tarinėj revoliucinėj (komunisti- kom.s ir Butkams, nes kaip tik 

visų ‘didžiųjų’ šalių, daly- nėj) partijoj negali būti sveti- nuo jų valomasi.

(Tąsa iš 2-ro pusi.) (tikas” Butkus sako, kad

M 
vaujančių Šiame kare, Rusija 
tėra viena šalis, kuri nesenai 
perėjo per revoliuciją. Buržu
aziniai tikslai revoliucijos, ku
rioj proletariatas lošė nulemia
mą rolę, negalėjo neiššaukti 
skilimo darbininku judėjime 
tarpe buržuazinės srovės ir pro
letarinės srovės. Bėgyje arti 
dvidešimties metų (1894-1914) 
laikotarpio, kuomet rusų social
demokratija gyvavo kaipo orga
nizacija, susirišus su masiniu, 
darbininkų judėjimu... kova Stalinas tęsia: “Jos, svar- 
ėjo tarpe proletarinės tendenci- biausia, yra šaltinis frakcingu- 
jbs ir smulkia-buržuazinės op- mo ir krikimo, šaltinis dezorga- 
ortunistinės tendencijos” (pus
lapiai 320-321).

.‘ Kaip jau buvo pirmiau pa
brėžta, toj socialdemokratijoj 
vHoks “ekonominizmas” ir 
nięnšėvizmas atstovavo smul- 
kia-burŽUazines oportunistines 
tendencijas, o bolševizmas pro
letarines revoliucines tendenci
jas,

Oportunistų vadas ir “teore-

mo elemento, 
atstovų ir tt. 
nas gi sako:

“Visos šios

svetimos klasės'
Draugas Štai i-; Reikia Apsivalyti

Oportunistų
Tie oportunistai: turi būti

Nuo

smulkia-buržua- j
zinės grupės įlenda tuo ar kitu grūdami laukan iš komuilisti- 
būdu partijon, įnešdamos dva- nio judėjimo. Stalinas sako: 
sios svyravimo ir oportunizmo, “Teorija ‘r”£• 
dvasios krikimo ir nepasitikėji
mo.” Taip pat mūsų smulkia
buržuaziniai oportunistai neša 
svyravimą ir nepasitikėjimą 
Amerikos proletariatu.

Stalinas tęsia:

nizacijos ir partijos ^sprogdini
mo iš vidaus.” Akurat taip 
buvo su Amerikos komunistų 
Partija, kol joje buvo lovesto- 
niniai oportunistai, $tie gmtil- 
kios-bųržuažijos ambžtšądbriai. 
Frakcingumui ir sprpgdinimui 
partijos iš vidaus galo nebuvo.

“Todėl, 
gailestinga kova 
elementus, vijimas jų iš. parti-

sako Stalinas, ‘‘ne- 
prieš tokius

Bet eikime toliau ir stačiai 
paimkime Sovietų Sąjungos Ko
munistų Partiją. Keno reika
lus atstovavo ir gynė trockistai 
ir dešinieji oportunistai? Opor
tunisto Butkaus supratimu, tai 
irgi buvo tik'“nuomonių skirtu
mai.” Bet tai hupjmonė visų 
oportunistų—buržuazijos agen
tų darbininkų judėjime. Kitaip, 
tačiaus, supranta: leninistai-ko- 
munistai. Kuomet trockistai 
oportunistai ir dešinieji oportu- 

i nistai sudarė bloką prieš leni- 
i nistinę Komunistų Partiją, par- jI i • • vtv v' i • ■ nuotijos XIV suvažiavimas pareiš
kė, kad. “priklausyrias trockis- 
tinei opozicijai ir [skelbimas jos 
idėjų yra nesuderinamas su i 
priklausymu prie bolševikų j 
partijos,” nes trockistinė opo-; 
zicija. '‘idėjiniai sutraukė ry-: 
sius su leninizmu, virto menše-\

nepermaldaujančios 'kovos prieš;' 
oportunizmą, kuris yra niekas 
daugiau, kaip apsireiškimas i 
buržuazijos įtakos ant tų ar ki- < 
tų darbininkų sluogsnių, pas < 
mus nebūtų buvę laimėjimo, at- < 
siekto per spalių ^evoliuciją. ! į 

.' “Mūsų kova pž ‘lenmižmą' bū-1 Į 
!vo nukreipta paries dvi vyriau- j 
.sias oportunizmo kryptis. Ko*. < 
'Voje su trockiniu J ‘kairinių’* < 
buržuaziniai miesčioniško ;tipq < 
iš vienos pusės ir su buržuazi- < 
ne kulo.kiška ideologija dešinio- < 
'jo nukrypimo, ■ iš kitos pusės, < 
išsiauklėjo eilės mūsų bolševikų < 
partijos, stovėjusiasLiy stoving j 
čios priešakyje pergalių spalių j 
revoliucijos.” I <

Užteks apie tai. Aišku, kad; Į 
komunistinis judėjimas nėra? į 
liuosas nuo įsiskverbimo į jį! s 
svetimos klasės gaivalų ir nuo; < 
atsiradimo jame tendencijų bei:< 
nukrypimų, kurie reiškia netik’ < 
nuomonių skirtumą, bet ir bur- 2 
žuazijos interesų atstovavimą/ / 
Visoks oportunizmas priklauso > 
prie tos kategorijos. Todėl ko-; > 
va su juo turi but nepermal-1 S 
daujama. Todėl Komunistų s 
Partija turi nuolatos valytis s 
nuo oportunistų, štai kodėl < 
Amerikos Komunistų Partija < 
turėjo apsivalyti nuo Lovestb- 2 
nų, Gitlowu, Pruseikų, Butkų ir. z 
Strazdų. štai kodėl lietuvių £ 
komunistinis judėjimas 

dešiniųjų elementų.

PASTABOS

SKAITYKIT IR PLATIN
KI? “LAISVĘ”S. LA, NARIAMS

DEL NOMINACIJŲ Į PILDOMĄJĄ TARYBĄ
SLL.A) | nariai darbininkai! Ginkite savo reika- 

........ ............. tokius S.L.A.
S.L.A. ponų 

Darbininkų Opozicijos 
komitetas pataria visiems nominuoti t sekamus iš- 

. tikimus ir kovingus S.L.A. narius į Pildomąją 
I Tarybą: :; :

Prezidentas—J. GATAVECKAS, t
' > ■ S.L.A. 128 kp. narys, Carnegie,

Vice-prez.—M. MOCKEVIČIUS,
S.L.A. 116 kp. narys, Swayersville,

Sekretorius—J. MILIAUSKAS,
S.L.A. 286 kp. narys, McKees Rocks,

Iždininkas—P. MAŽEIKA,
S.L.A. 35 kp. narys, Wilkes-Barre,

r J. A CX JL A C-v A vACAA A/Al 1 Al* AYCAA • vJIAA AIVAI 

' W! Statykit?' į. ^H’dbtaWa* Tai-yKą 
najivtijs, "kurie : priešingi dabartinių 

pYagaištihgai politikai. ~.........

Iždo Globėjai:
J. BACVINKA,

S.L.A. - 164 kp. narys, Frackville,
K. ARISONAS,

S.L.A. 33 kp. narys, Plains,

Pa.

Pa.

Pa.

Pa.

Pa.

Pa.

SLA. DARBININKŲ OPOZICIJOS KOMITETAS
P. O. Box 144. McKees Rocks, Pa.

valosi

Stalinas sako: 
nugalėti’ oportunisti- 

'nius elementus idėjinėj kovoj 
viduje partijos, teorija ‘išgy
vendinti’ šiuos elementus vienos 
partijos rėmuose, yra supuvusi 
ir pavojinga teorija, gręsianti 
partijai paralyžium ir chronine 
silpnybe, gręsianti partijai likt 
oportunizmo suėsta, gręsianti 
palikti proletariatą be revoliu
cinės partijos, gręsianti prole
tariatui praradimu svarbiausio 
ginklo kovai prieš imperializ
mą.”

Mes žinome, kaip oportuniz
mu buvo užnuodytas visas mū
sų lietuvių darbininkų revoliu
cinis judėjimas, kaip tas p'ru-. 
ęeikinis smulkia - buržuazinis 
oportunizmas privedęs buvo

• Ivikine grupe, atsistojo ant ke- ūMs. 
Iio prie pasidavimo pries bilK- 
'htazines namines ir užsienio 
spėkas irK pasidarė įrankiu tre
čios spėkos prieš j proletariato 
diktatūrą.'’

Buržuazijos Agentai Atsi
randa Darbininkų Judėjime

Verta atkreipi atydą į žodį 
“pasidarė”. Tas reiškia, kad 
buržuazijos agentai darbininkų 
organizacijose gali atsirasti ir 
atsiranda. Trockis virto bur
žuazijos agentu. Visa jo opo
zicija virto buržuazijos įrankiu 
prieš proletariato diktatūrą. 
Taip mūsų Priiseikai ir Butkai,

!E. Butkus užsimanė dėstyti 
jlėninizmą. Ir net cituoją yy-į[

. Tiek jis apie leninizmą 
nusimano, kiek karvė apiė as-: 
įtronomiją. Jam leninizmas' Vis 
atbulai vaizduojasi. Partija,1 
tai diskusijų .kliubas, o Lenino 
mokslas, tai negyva dogma.' 
Leninas prie vienų sąlygą tuo 
pat klausimu vienaip mokino, o, 
prie kitų kitaip. Kas to nesu
pranta, tas nieko apie leniniz
mą nežino. Prie vienų sąlygų 
šaukė boikotuoti Dūmą, o prie 
kitų sąlygų su visa energija 
kovojo prieš “boįkotistus”. But
kus rauna iš Lenino citatas ir 
atlieka darkytojo darbą. r [

Renegatas Butkus užsipuola.
nepaisant jų praeities veikimo, jrftnt d. Mizaros, kam jis Broo.k- 
virto fašistų ir socialfašistų 
(lietuviškos buržuazijos) įran
kis kovoje prieš komunistus.

Kuomet mes' salprpę, kad op
ortunistai yra buržuazijos agen
tai? tai tūli draugai sako, jog

lype nekalbėjo nuo .vienų pa
grindų su Lietuvos kruvinosios 
fašistų valdžios konsulu. But
kus nei to nežino, kad komunis
tai' įsu; (fa^įsfąi^ nedaro;bendro; 
ffėnto.' KomUništai skelbia" fa-

Didžiausia Darbininku Savišalpos Organizacija 
t c t

‘ f ?

; LIETUVIU HARB1NINKU SUSIVIENIJIMAS
i ........................j : ■ f i : . . !:

(ASSOCIATION 0F LITHUANIAN -WORKERS)

1 TWi Keturis Apsaugos Laipsnius:
$150, $300, $600 ir $1,000. Taipgi Tris Pašalpos

Laipsnius: $6, $9 ir $12 į Savaitę

Į • * t

Apsaugos Mqjtastis pagal Amžių Aplikanto
Pašalpos mokestis po 30, 60 ir 90 centą į mėnesį 

pagal laipsnį

Kiekvienas lietuvis darbininkas ir darbininke turėtų priklausyti 
savoje pašalpineje organizacijoje, kuri, ištikus nelaimei, jį, ją bei 
likusią šeimyną sušelps.

Del platesnių informacijų rašykite į Centro raštinę sekamai:.

ASSOCIATION OF LITHUANIAN WORKERS
273 Br&adway Brooklyn, N. Y<

iii k
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VIETINES ŽINIOS
' f

SMULKMENOS
Du Užmušti Automobilyj
LONG ISLAND CITY. — 

Automobiliui paslydus ir at
simušus į stulpą ant Queens 
Bulvaro ir 64-tos gatvės, du 
važiuotojai tapo užmušti.

Senė Nužudė Save ir Anūką
Flushinge, Elzė Blackienė, 

64 metų amžiaus, ligonė ir be
darbė, užsitroškino gazu, sy- 

; kiu užtroškindama ir savo anū
ką, 4 metų kūdikį, po num. 
132-23 41 Ave.

galiaus pakorė. Išlaikę pa
kartą 30! miiručių, nuleido 
ir sudegino. .

Lietuvos Buožių Žiaurumas

yra pasakyta, kad ‘tas laikrašn 
tis yra skiriamai ne vien1 -tik 
kovai su bimbiniais (suprask*,; 
komunistais), bėt jis rašysiąs 
apie Rusiją, apie aukštus moks
lus ir talpins apysakas.

•L' Mansis; P' O. Box 65/ Slovan, Pa. RTZNlFRlAI G ARSINKTT!•P. Cibulskis, 70-42 Link Gt., Maspeth, v Aki 1
N Y ■ ĖS “LAISVĖJE”

Plėšikai Darosi Vis Drąsesni
NEW YORK.—Grand Centr. 

gelžkelio name keturi plėšikai 
penktadienį dienos laiku išplė
šė $1,000 iš Campbell and 
McLaren kompanijos raštinės. 
Tai buvo algos, atvežtos išmo
kėt darbininkams ir tarnauto
jams.

Trys jauni ginkluoti plėšikai 
tą pačią dieną pasigrobė $1,- 
400 pėdžių iš Chivers knygų 
aptaisymo kompanijos rašti
nės, :
ne.

3 vyrai, Coney Island, atėjo 
j Leroy J. Ferris namus, suri
šo jį patį, jo moterį ir tarnaitę; 
išplėšė $20(1 pinigais ir $1,- 
200 įvairiais brangumynais. 
tuo tarpu vidun įėjo trys Fer- 
rjų draugai. Plėšikai juos irgi 
surišo, “išvežė” iš jų kišenių 
dar $100 ir prasišalino.

Sėkmingesnis Bankietas be Po
nelių Prakalbų

Long Islando nejudinamojo 
Iturto biznierių sąjunga, skelb
dama savo bankietą Hotelyj 

(New Yorker, užtikrino, kad 
nebus jokių prakalbėlių prie 
stalo; ir todėl dąug daugiau 
buvo išpirkta tikidtų į bankie
tą, negu, paprastai. Galima 
suprast, kaip “malonios” bū-i 
na . prisigėrusių . .ponelių p ra- 
Įkalbos.i v . L <. A • • L

33 Nassau Ave., Brookly- Į Gauja Nulinčiavo Negrą 
Darbininką

Lapkričio 5—6 d. pas pil. 
Stasį, Kazį ir Alfonsą Stei- 
kunus, gyv. Kurklių valse., 
Lipuvkos 'vienk., dingo iš 
buto 190 litų pinigų ir lap
kričio men. 13 d. vagystėje 
įtarė savo piemenį Praną 
Mackevičių. Nepranėšdami 
apie tai policijai, visi trys 
minimi 'Steikūnai jėga savo 
piemenį Mackevičių nusive
dė Idojiman ir, susukę jo 
galvą į kailinius, jįi .mušė, 
reikalaudami •• prisipažinti 
pavogus 190 litų. Piemuo 
Mackevičius, m&tyt,'. neislai- 
'kČ ' skausmo ir tųredįnias 
kišenėje peilį savižudybes 
tikslu perpjovė sau gerklę, 
mušeikoms nematant. Mac
kevičius patalpintas Ukmer
gės apskr. ligoninėn.

Gi apie darbininkų klasės 
reikalus ten nėra nieko parašy
ta, jis nei neketina rašyt. Tai, 
matote, kaip drąsiai Pruseika 
jums visiems meluoja, sakyda
mas, kad jis komunistas ir bū
siąs darbo klasės vadų, kaip ir 
buvo. Palyginkit “Laisvės,” 
“Daily Wor.kerio” ir “Nauj. 
Klampynės” turinį. Tada supra- 
šit skirtumą ir jums bus aišku, 
kodėl Pruseika ir kompanija 
tapo išmesti iš Kom. Partijoms 
ir kodėl juos dabar vadina ko
munistų priešais.

J .’ ’ Ą , > 1

Ta “Klampynė” visa, visutė
lė užpildyta vien tik pasigyri
mais ' niekinamu ' komunistų. 
Todėl, mano supratimu, ji nei 
išrūgų neverta, ji 'tik' pamaz
gos. Palyginant su ta milžiniš
ka žala, kokią šitokie renegatai 
daro, klaidindami darbininkus, 
reikia pasakyt, kad tokis laik
raštis supuvimu dvokia.

20—1 
22—P 

N. Y.
24—‘P. Sodcikis, 1324 Powcradalo Ave.,

Youngstown, Ohio. •
26— A. Dnmbauskas, 224- ,E. Mahanoy Ave., 

Girardville, Pa.
27— Motiejus Batutis, Box 24, Wilsonville, Ill.
29— Antanas Kubilskis, BdX 286, Coal 

ter, Pa.
30— J. Leonaitis, 107 N. Duquoin St., 

ton, Ill.
31— N. Zubrickns, 2304 Hewitt St., 

tramck. Mich.
32— K. Bakanauskas, 1231

Easton, Pa.
33— A. B. Shatkus, 1256

Grand Rapids, Mich. 
84—Andrius Minkelis, P. O.

ton, 111.
85 ~
36
37—

Shannon, Pa.
38— M. Tiunulionė,

Frankfort, III.
39— Tony Zcdolok, 
, linsville, II).
40— Ann^ Kirtiklis,

Bushkill

Cen-
Ben-

Ham-
St„

Avė.,Scribner
Box 147, Royal-

St., West

Ave., Col-
St., Akron,

400, Benld,

-K. Bagdonas, 
kin, Pa.

114 N. Vine St., Shamo-

-Ch. Vaičiūnas, 
burg. III. r 

-L. Aimanas,
P. O. Box 209, Harris-

P. O. Box 568, Castlc

102 E. 4th
514 Autumn

1888 Andrus
11— J. GVziavlčienė, P. O. Box

' l1'1- ■ .i
42— Frank Miller, P. O; Box 264, Buckner,

t ,1)1. j i
43— M. LingeVičietie,

i Saginaw, Mieli.
44— M. Ažukienė, P. O.
45— f-M. Savukaitienė, P

: ' I Pa. i
t- _______ _

Ind.
47—J. K. Alvinas, 

t'roit, Mięhl I : 
___ ......... 
iršvĮllo. Pa.

49— A. Matulevičius, 46 
Brooklyn, Nl Y.

50— Ch. Adomaitis, 
Pittsburgh, Pa.

61—P. Maslavcckas, 
■VYilkeu-Barre, Pa.

52— Antanina Mikužicnč, 
Chicago. -.JT.

53— J. GudiSaUskas, 437 
Pa.

i 54—Geo. Braknis, 222 
Pontiac. Mieli.

Ne-!

Peršautas ir Padegtas
BROOKLYN. — Pereitą kct 

virtadienį buvo atrastas ties 
Nyack brooklynietis ekspertas 
knygvedys su peršauta šird- 
žia, degančiame automobilyje. 
Manoma, kad jis užpuolikų au- j 
ka.

SALISBURY, Md — 
gras darbininkas Williams 

i dirbo pas išnaudotoją D. J. 
Elliot, kuris negrui darbi
ninkui mokėjo tiktai 15 cen
tų į valandą už darbą. Wil- 

: liams netekęs kantrybės nu- 
i šovė darbdavį ir bandė pat
sai nusišauti, vienok tik su
sižeidė sau galvą. Jfs tada 

Į areštuotas ir paimtas į ligo- 
■ ninę. Gruodžio 4 d. gauja į 
I iš 300 asmenų užpuolė ant į 
ligoninės, išvilko negrą iš j jąją Klampynę”.

Ci4-i i Wi rln iv* 1 mialonm 4l

Leningradas.— Čeliabins- 
ko mieste pradėtas budavo- 
ti didžiausias pasaulyje da
žų fabrikas. Jis į metus su
teiks 12,000 tonų dažų.

NUOTRUPOS
Darbininkai, kurie simpati- 

I zuojat Komunistų Partijai ir 
i manot, kad Pruseika jus ne- 
I klaidina, tai paskaitykit “Nau- 

. Ten ant ket- 
lovos, niuše, stumdė ir pa- i virto puslapio trečioje špaltoje

51
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Darbininkų Kalendorius 3
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Jau Atspausdintas, Reikalaukite Jo
Draugijų literatūros agentai 

ir visi tie draugai, kurie plati
nate literatūrą tuojau siųskite 
užsakymus.

1932 METŲ KALENDORIUS 13 PUSLAPIŲ 
DIDESNIS Už ŠIŲ METŲ, O KAINA TA PATI

KAIP ŠIAIS METAIS

Knyga iš 205 Puslapių
Kaina 25 centai

Turime džiaugsmo paskelbti, 
jog šisai metraštis yra labai 
turiningas. Įvairių informacijų 
ir straipsnių iš politikos, ekono
mijos, medicinos, gamtos moks
lo ir kitais klausimais yra aps
čiai. ' : r ' —

PUIKI NUOLAIDA PLATINTOJAMS

’KAINA
. 2Qci kopija 
k 18t, kopija *'
• l^c kopija1

Nuo 21 iki 24 kopijų ............... l^c kopija
Nuo 25 kopijų ir augščiau ... 15c kopija’

Nuo 3 iki 5z kopijų .,.. 
Nuo 6 iki Į G kopijų; i. . ■ 
Nuo, 11 iki 20 kopijų ...

KURIE KARTU SU UŽSAKYMAIS PRISIŲSIT 
IR UŽMOKESTĮ, TIEM BUS APMOKĖTA PER

SIUNTIMO LĖŠOS
> ’ , ■ ■

B3 jokio atidėliojimo užsakymus siuskite žemiau 
paduotu antrašu:

"LAISVĖ” i
46 TEN EYCK ST., BROOKLYN, N. Y.
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Refl Phone. Poplar 7546

ir už 
kainą,

«e-
patnr-

g a Dykai

na vinį o 

žemų

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

Tel.: So. Boston 0304-W

Norintieji 

riausin

—....... i mu ‘■■■n............   ■"■ M ■ ■——"■ I
KOJŲ SPECIALISTAS I
Vokietys daktaras specia

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

DR. OTTO MEYER
20S West 54th St.

New York City
Valandos paprastomis dienomis 

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

G R A KORI US- UND « KTA K E R
UUiHmucj.'. Ir laidoj* ant
rlf.oklų kapinių. Nojų..:♦)» g^reanio p»- 
turnaviiuo ir ož iitiną nuliūdimo
valandoje 6a>»k’itė» <»»>»♦> Pn» Mana 
galite gan'i irtu? vi»cU’’ kapinių kuo

vfeto.e ir už

424 FordneV Ave.,1 

Box 426, Zeigler, Ill.
■ O. Box 262, Cuddy,

i Pa. i , . I < 1 f ■ i
46—J. Petrauskaė, P. O. Box 118, .Blanford, 

" “ ' . . ~ I •
2322' Šcotten Ąve., De

troit, i . . | < i
48—Ant. Malinauskas, P. O. Box 246, Kin- 

Ten 'Ęyck 'st., 

420 Pressly St., N\ S.

69 S. ’Empire St., 

•2545 W. 4 3rd St. į 

Elm St., Tamaqua. 

Crystal Lake Dr., 
Wash-

56— V. Glaubičius, 316 George Ave., N.' End, 
Wilkes-Barre, Pa.

57— John Norkus, 351 Ferdinand SI., Scran
ton, Pa.

58— J. N. Valanchausky, 11 Bigelow St., 
Brighton- Mass-

Ėksknrsijų į Sovietų Sąjun-į

jruata

i? 023 Mt, Vernon Street 
PhiUdelphia, Pa

' 55—Tam. Sonata, 1130 Sycamore St., 
ington, Pa.

Pruseika nuolat kartoja, .kad 
masės tamsesnių, atsilikusių 
žmonių buvo ir būtų buvę už- . 
miršta ir palikta be komunisti
nės propagandos. Tai labai ; 
kreivas ir net juokingas Pru- 
seikos pasiteisinimas. Juk Par
tija jam neužgynė eit į tas ma
ses su propaganda. Priešingai, 
Partija verste verčia prakalbi- 
ninkus eit į mases ir jas orga
nizuot.

Čia kaip tik ir yra tas šuny
tis pakastas. Pruseikai rūpėjo 

j ne propaganda, ne kelionės į■ 
I streikų apimtas kolonijas, nei 
pikieto linijos, bet bankietai, pa-. 
rengimai buržuazinio pobūdžio,' 
koncertai ir prakalbos del jo ; 
ambicijos, del garbės.

Įdomu,, kad del kokios tai 
priežasties veik visi “būzeriai” 
nuėjo su Pruseika ir Butkum. 
Matomai, alkoholis veikia į 
žmogų blogojon pusėn net (ir 
politikos srityj. ‘

ŠV. ROKO DRAUGIJA 
Montello, Mass.

VALDYBA 1931 METAM: 
V. GehisevičiuH, 51 Glendale St. 
pagclh M. Miškinis, 9 Burton St.

., 49 Sawtell Ave.
, Baronas, 20 Faxon St.
F. Alusevičia, 18 Intervalo

57 Arthur St.: S.
Maršalka

Pirm.
Pirm.
Užrašų rnšt. J. Stoškus. 20 Faxon St.
Finansų rašt, J. Stripinis, ‘.Z '. ..
Iždininkas Ig. Petrauskas, 22 Merton St. 
Ligonių rašt. A.
Iždo Globėjai: F. Alusevičia, 18 

St. : S. Mačiulaitis, 57 Arthur 
Pctravičia, 702 N. Montello St. ; 
P. Krušas, 141 Sawtell Ave. 
Visi Montello, Mass.
Draugija susirinkimus laiko kiekvieno mė- 

! nėšio pirmų seredą, 7-tų vai. vakare, Lietuvių 
i Tautiškam Name.

Oficialus otganas Lygos dalei 
Gyhimo Negrų Teisių

I 10,000 NAUJŲ SKAITYTOJŲ 
Ši .dovana bus duodama tam 

darbininkui, kuris gaus dau
giausia prenumeratų. 
(Matykite Liberator, kad su
žinojus sekančias dovanas)

SKAITYKITE 
UŽSIPRENUMERUOKITE 
Kainos: $1.00 už metus, 60c. 

už G menesius, 30c. už 3 me
nesius ir 3c. už vieną kopiją. 
Speciales kainos tiems, kurie 
užsisakys pluoštą virš 200 ko-

LIETUVIS GRABORIUS

nuliūdimo va

landoje Kauki

tės pas:

Pijų.
THE LIBERATOR 

50 E. 13th Street 
New York City

hiswotas Grahorius

Keystone — Main 1417

Telefonai: Bell — Oregon &1U6

Moterų
Pašelpine Draugystė Birutė

MONTELLO. MASS.'
VALDYBOS ADRESAI:

E. Beniulienė, 1G Bunker Ave.
,O. Turskicnč, 79 Vine St.

Prot. rast. T. Zizen. 673 N. Main St.
Rašt. K. Čereškiene, 87 Battle St.

M. Klimavičienė, 31 Clarence St.
Kasos Globėjos:

V. Baroniene, 9 Broad St.
M. Duobieno, 221 Ames St.
V. Bartkienė, 29 -Intervale St.
Ligonių Rašt. M. Poteus. 184 Arn’es St.
Maršalka J. Šimanskienė. 88 Vine St.

Visos gyvena • Montello,. Mass.
■ : J-j-i.'—j__________ _____ _____ __

Pirm.
' Vice-pirm.

:u

Fin.
Ižd.

Mano nųomęm^.y. .Paukščiui : 
tai galima dovanot ,už padary-' 
tą stambią politinę klaidą, nes : 
jis labai nervuotąs.

K. Kreivėnas visada buvo 
Kom. Partijos, priešas.

Senas Vincas pębūtų parda
vęs savo “dūšią velniui,” jei jis 
būtų žinojęs ką daro. Gyvenda
mas ant farmos jis neturėjo 
progos susipažint su- šimtais 
pasišventusių Kom. Partijos 
narių ir taipgi neturėjo progos 
susipažint ,su tuo gigantišku 
realiu kovos darbu, kurį tie na
riai kasdiena nuveikia. Jis 
Vincas būtų buvęs nors pusę 
metų Kom. Partijoj ir ne su

AUŠKOŠ 'liRAUCUOS 
ELIZABETH. N. J.
Valdybos Adresai: ,

Pirm. Poškus, 211_ First St.
■ Pirm. pag. S. 
Clark PI.

Iždininkas V.
Clark PI.

Nut. Sekr. B.
Pine St.

Fin. Sekr. A. Grigutis, 2122 Ingalls j
Ave., Linden, N. J.

Duokliij Rinkėjas D. Grigutis, 30 ! 
Dayton St. i

I Iždo Globėjas P. Kalnietienė, i 
1'44, So. Park St., II Iždo Globėjas 
J. Krakauskas, 300 First St.

Organo Sekr. V. K. Sheralis, 120
So. Park St.

Maršalka J. Kičeina, 259 Broadway !
Aušros Draugijos susirinkimai i _ ,,, _ ... , . , . .

įvyksta antrą ketvirtadieni kiekvie- I hays. Ekspertai instiukt.ouai. .
. . . , 4 . i no mėn.. L L. svetainėj, 269-73 į P^enmma, patvarkyta kmgvu .smokejmm.

tingimais, bet SU veikliais na- Second St., Elizabeth, N. J. Pra- .1Jlnas yazinejimo kursas, l’”""...........
riais draugavęs ir pats dirbęs, I džia 8-ta vai. vakare. Į cialis, važinėjimo kursas $10.00.
tai dabar . jis toje Pruseikos 
opozicijoj jaustųsi mažytis, ma
žytis, ir dar gi visas purvinas.

Valio Gilmanui ir draugams 
už gelbėjimą A.L.D.L.D. 23-čios 
kuopos.

Pennajlvania ir Nevi Jersey Valstijose 

Užtikrinu, kad mano patarna
vimas bus atatinkamiausias Ir . 
už prieinamą kainą. Nuliūdi- ’ 
mo valandoje, prašau kreiptis 
prie manęs sekančiu antrašo: 
1439 SOUTH 2ND STREET 

PHILADELPHIA, PA.

K. Ališauskienė.

Draugiją Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organą

APLA CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

A. P. L. A. ANTRAŠAI 1931 M.
Pirmininkas F. .Rodgers, Ž12 Oregon ‘ St.', 

Pittsburgh, Pa. ,
| Vice pirm. K. Stašinskas, Box 655, Nev
I Kensington, Tą. , (

Sekretorius J.’ Gasiuria’s, 626 Woodwarad Ave 
McKees Rocks. Pa

Iždininko* J. YcimdaviČius, 538 3rd Ave., 
. New Kensington, Pa. ...

Iždo Globėjai: -
G. Urbonus, 434 Library St., Braddock, Pa.
J. Urbonas, 1925 Harcums Way, S. S., 

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

McKees Rocks, Pa.

A. P. L. A. FINANSŲ SEKRETORIŲ
, ’ ' ANTRAŠAI

Sekretorius ir antrašas.
J.—ršaulis,. 3225' Stafford St., Corliss Sta.. 

Pittsburgh, Pa.
3— P. Sadullenė, 108 Cress St., Carnegie,

Pa. '
4— P. Grabauskas, 66 Swatara Rd., 

nandonh, Pa.
5— M, Paulavičione, 123 E. Monroe 

McAdbo, Pa.
6— S. Telksnis, 7709 Aberdęn

Cleveland, Ohio.
7— j. d. Sliekas, 3121 Elroy Ave., Brent, 

wood. Pa.
8— W. Stačinskns, 2310 Sarah St., S. F, 

Pittsburgh, Pa.
0—J. Yasadiiviče, 538—3rd Ave., New 

Kensington. Pa.
10— J. Aibauskis, 1100 Union Avo., Chicago 

Heights, III.,
11— "Apna Adomaitis, 1039—4th St., Monon

gahela,. Pa.
12— John Kindcrls, 439 Maplewood Ave., 

Ambi'idge, Pa.
14— Geo. Urbonas, 434 Lįbrary St., Brad

dock, Pa. 1
15— P. Kavaliauskas, 300 Tofld St., Aliųuippą,.

■Pa. : ‘
17—k. JLeVine, 242 Penn Avo. Extension, 

Turtle' Cr«etf, -Pa.
19—^ Preikšą,. <P. O.i Bqx 201, • Mln<l«n,

Kp

Sh«

St.,

Avc.

Pinkevičius, 121

Paulauskas, 228 I 
, . I

Baykauskas, 255 j LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Tapkite šoferiu ar mechaniku, iš
mokite šio amato seniausioj ir ge
riausioj įtaisytoj mokykloj. Vienati
nė Lietuviška-Amerikoniška Automo
biliu Mokykla, kuri turi garadžių ir 
taisymui dirbtuvę praktiškoms lekci
joms ant visokių rūšių taisymo. Mo
kiname generaliai visiško perstaty
mo, carburetor ir visas sistemas 
elektros pritaisymo prie automobl- 

pilną mechanikos kursą mokestis labai

įimant ir smulkius pataisymus, $25.00. Spe- 
Laisnirs gvarantuojame.

Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. Sekmadie^ 
.... . niaįs jo va]t ,-y(0 jkį 2 vai. po pietų.

Pp'nSAfrsT1Ni? AAsL'mi£S NEW ¥0RK AUTOMOBILE SCHOOLPRIEŠFASISTINIS K-TAS. 1931. | 228—2nd AVENUE, Kampas 14th Street NEW YORK, N. Y.

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

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

Prot. sekr. A. K. gliekiene, 3121 
roy Ave., Pittsburgh, Pa.

Ižd. J. Gataveckas, 109 Cress 
Carnegie, Pa.

Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcum i 
Way, S. S Pittsburgh, Pa.
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El-

St

I LIETUVOS ŠONU IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTE, HARTFORI1 CONN.

./Valdyba 1931; Metams:
| Pirm, P. Krikščius," '33 Hamilton1 Št. 
j Pirm, p^gejb. M. Seliokab, 288 Mąple

■ Avfe. . \ \ \ . ' f \ i . ( l 7 . I
Prot. rašt. J.. Kazlnyąkas, 481 Hud

Fin. rašt. J. Pilkauskas, 7 Seynipu 
, : ŠL, Wodt Hdrtforj, I CoAn.' ' ‘
Jžd.i A; Klimas, 36 Russell iSt. 1 .
iMaršalka J. Giraitis, 17.4. Aąhley St. 
Organo prižiūrėtojas V. ' Staugaitis,

481 Hbds'on St. 1
Draugystės I susirinkimai atsibū- 

na kas antrą ketvergą kiekvieno mė
nesio, Labor Lyceum svetainėj, 29 
LawrenCo St., Hartford, Conn., 7:30 Į 
vai. vakare.

r

TMPVUfni'

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinįmos ir 

gimdymo organų
DR. M. FILURIN

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės

NEW YORKE
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8
Nedėliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos ;su X-ray 
patinusias gyslas ičirškjnimais

..............-'■T11?......

ir

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
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa- 

• rengimams ir t. t., 
tik 3 blokai nuo 
Staen Island Fer
ry.

L U l VlfSAS

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 
n a m ų ir žemių, 
taipgi Jvairių biz
nių. Mūsų patama- : 
vimas prielankus.

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT STREET, ELIZABETH, N. J.
Tel. Trinity 3-8720

MMiimiiDiWfflwmiiTnflWiiinn^

V

■?!

VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLA
E. Uth STREET, Near 1st Avenue NEW YORK CITY825

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

liardyma*. ru«tMynia«, Kuprast elektriką ir rwagnetitmą, ir ražlartaaą,
Ir i>l»nn automobilio; >nokiniiM dienomin ir vakarnia lietuvių ir anglų kalbM*. 
Kokytojain yra žymOa ckapertal—L. TICHNIAVICIUS, B. J. VAITKUNAS ir kiti. 
Leidimą (Licence) ir piplomą gvarantuojame už mažą nžmokeatj. Mea padedam 
klekvjęnana prie pirkimo Iąn-0. Uželraftynine | mokyklą kiekvieną dieną nuo fi ryte 
Iki U-tai valandai vakaro. Nedaliojo nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

. COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
BJk JE. I4th STREET Near 1st Avėnue NEW YORK CITY1 

Telephone, Algonquin 4-4049
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Puslapis šeštas Piripadienjs, Gruodą 7*VIETINĖS ŽINIOS I NUKELTAS I PENKTADIENI 
L. KOM. PARTIJOS NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

Pereitam “Laisvės” numeryj

Ižiaus bedarbis John MacDo- 
inald įsitrynė į šauniausią mies 
; to judamųjų paveikslų Jr vo
devilių teatrą Roxy; tarnauto-j 

' jams ir aktoriams sakpsi esąs j 
1 pats judžių aktorius; dvi die-Į 
Inas maitinosi teatro kafeteri-1

LIETUVIS FOTOGRAFAS

! DCITIOnStFaCini DSdafblU Ibuvo paskelbtas visų brookly-S joj ir dvi naktis nakvojo škic-! 
Iniečių lietuvių Komunistų Par- l'pe> mekeno nepastebimas. Bet, 
itijos narių susirinkimas, kuris | pagaliaus buvo pradėtas klau- 
buvo šauktas šios dienos (pir-isįneti ir iškraustytas laukan, 

jmadienio) vakarui, šis susi-1 --------------- -- ——
rinkimas dabar lielda nukeltas: (Daugiai! vietos žinių 5-tamj 
į gruodžio 11 d., penktadienio I puslapyje), 
vakarą, 8 vai., todėl, kad šio' ‘ 1
pirmadienio vakare įvyksta i 
kitas svarbus komunistinių dar; 
bininkų susirinkimas ir keli • 
lietuviai Komunistų Partijos 1 
nariai yra iškeliavę su alka- i 
nųjų bedarbių maršuotojais į Į 
WašhingtonąJ ; > '

Draugai partijiečiai, iš Bro- 
oklyno, Maspetho ir New Yor- 
ko, todėl, wisi'prisiruoškite da
lyvauti penktadienio 
susirinkime; “Laisves’ 
nėję, 
Eyck

ir Dirbančiųjų Mitingą, Šiandie Vakare!
tais ir tūkstančiais atvykti į 
šį masinį mitingą ir tuo būdu 
paremti bedarbių reikalavi
mus.

šį pirmadienį, 2 vai. po pie
tų, Bedarbių Tarybos rengia 
demonstraciją prie Boro Hali, 

j Brooklyne. Demonstrantai į- 
j teiks boro prezidentui bedar
bių reikalavimus tuo j autinės 
pašalpos iš miesto iždo. Iš- 
anksto pasižadėjo šioj demons- 

itracijoj. dalyvauti streikieriai 
Mehringe . šilko dirbtuvės1 ir 
Coney Islando darbininkės ir 
darbininkai, streikuojanti prieš 
duonos brangumą.

Lietuviai bedarbiai, visi da-

Šio pirmadienio vakare, 7 
d. gruodžio, ant kampo Gra
ham Ave. ir Moore St., Brook
lyne, įvyksta masinis bedarbių 
ir dirbančiųjų mitingas, atvi
rame ore. Pradžia 7 valandą. 
Tai mitingas parėmimui tų rei- i 
kalavimų, kuriuos alkanieji 
maršuotojai šiandie įteikia J. \ 
Valstijų kongresui ir valdžiai . 
Washingtone, — delei išleidi
mo bedarbių apdraudos įsta
tymo visai šaliai. Jeigu oras, 
būtų peršaltas, snigtų ar lytų, | 
tai mitingas įvyktų komunistų 
sekcijos svetainėje, 61 Gra
ham Ave., čia pat Brooklyne.

Williamsburgo lietuviai be
darbiai ir dirbantieji, darbi
ninkės ir darbininkai, turi šim-i lyvaukite šioj demonstracijoj.

vakaro 
svetai- 

kampas Lorimer ir Ten 
St.

SMULKMENOS

SUSIRINKIMAI
MA SPETH, N. Y.

L.D.S.A. 91 kuopos susirinkimas 
bus pirmadieni, 7 gruodžio, po num. 
5407 69th Lane, 8 vai. vakare. Vi
sos narės ateikite, turėsim rinkti val
dybą ir delegates į rajono konferen
ciją. Atsiveskit nauju narių.

Org. N. Kaulinienė.
(288-289)

IŠRANDAVOJIMAl
jPASIRANDAVOJA 4 švarūs kamha- 
' riai, yra elektra, naujas pečius, 
i Randa $20.00 į menesį. Kreipkitės 
i po No. 51 Ten Eyck St., Brooklyn, 
N. Y. (289-291)

Darbo Federacija Siunčia 
Streiklaužius prieš Skal
byklos Streikierius

Darbininkai Gauna po $8.75 
į Savaitę, o Superintenden
tas po $1,000 į Mėnesį

Ža-'

F o togra- 
fuojam. ve
stuvių, šei
mynų ir ki
tokias gru
pes; atnau
jiname se
nus ir kra- 
javus; ant 
p a reikala
vimo. eina- 
m į namus 
fotografuot

pagrabus ir šiaip grupes. Mūsų 
artistiški pozai ir šviesa yra pri
taikoma taip, kad fotografija 
išrodo, kaip gyva.

F. KLASTON’S STUDIO
499 Grand St., 

BROOKLYN, N.* Y.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau iiinias ir chroniškas vyrų ir 

• motorų ligas kraujo 'ir odos. 
Padarau ištyrintą kraujo ir šlapumo.

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

Now York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryte nuo 10 iki 1, Po pietų nuo 3 
iki 9 vai. vakaro 

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

xx>

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

i
Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami

Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium
S\KĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT

Pabandykite! 
r

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

MEDICINOS DAKTARAS
B. BAGDASAROV

200 Second Avė.
Tarpe 12 ir 13 gatvių;

v GYDAU: KRAUJO IR LYTINIŲ 
ORGANŲ LIGAS

Valandos, paprast aruos dienomis nuo 11 
ryto iki 1 po pietųjt ^Vakarais niA't 6 iki 
8 vnl. Sekmadieniais, nuo 11, ryto iki 
2 vai. po pietų.

Tclcf. ALGANQUIN 4-8294

, JONAS STOKES
Fotografas' ;

kostume*

NEW YORK. — Amerikos NEW YORK.—Mūsų dirb- 
Darbo Federacijos vadai siun-'tuvėje mes gauname tik $8.75 
čia narius 810—to lokalo laužy- j savaitę;
ti streiką, kurį paskelbė darbi- iki nepilnų keturių dienų. Bet 
ninkai Active Laundry skalby- superintendentas pasiima $1,- 
klos, Bronxe. Streikui vado-' 000 algos į mėnesį, o jo sūnus- 
vauja kairioji unija. Pereitą pagelbininkas $450. Didžiu- 
ketvirtadienį streikieriai ture- mą dienų jiedu visai nepasi- 
jo mitingą Ambasador svetai-’rodo dirbtuvėj; laiką praleid- 
nėje. Dalyviai sumetė $112 jžia, lošdami golfą bei kitaip 
aukų kovai, Pagal vieno gen- Įuliavodami; ir už tai gauna to- 
gsterio melagingą skundą, trysĮkias 

nariai tapo mes 
laikomi po kyti 

kiekvienas, : 
užpuolikai.” į

darbas sumažintas

didelies algas, kuomet 
vos gyvi tegalime p.asilai- 
iš savo uždarbio.

Dirb. Vergas.

Milionierius Žmogžudis ir 
gintojas

NEW YORK.—Sulig teismo 
nuosprendžio, milionierius Harį 
ry Thaw turi užmokėti $16,-i 
000 Marčiai Estardaitei, kurią ; 
jis keli metai atgal, laike puo
tos savo kambariuose, užpuo
lė žaginti ir sužalojo, Tas | 
pats Thaw yra savo laiku nu- i 
šovęs garsų architektą San- 
fordą White, už ką jis buvo 
laikinai padėtas į pamišėlių 
narna, o nenubaustas mirčia, 
Thaw’o milionai tada išgelbė
jo jį nuo elektros kėdės.

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS janitorius, kuris mo- I 

ka gražiai prižiūrėt namą. Atsišau- ! 
kit bile dieną 12 vai. sekamu adre- 1 
su: 68 Maujer St., Brooklyn, N. Y., i 
o visu kitu laiku galit atsišaukti se- • 
kainu adresu: Arturauskai 
114th St., Richmond liiil, N

87-64 |

ir

kairiosios unijos 
areštuoti ir yra 
$2;500 parankos 
kaip “kriminaliai 
Lietuviai skalbėjai ir skalbėjos i n i i •• • n i n
privalo nuvykti į kitą jų mitin- i PrelekciJOS If I FakaiDOS

• A J ■ * ket’ Gruodžio 8 d., Antradienįvirtadien). 7 *

Jaunuolis Bedarbis “Lošė” 
Aktoriaus Rolę

NEW YORK.—17 metų am-

‘ PARDAVIMAI
4---------------------------- -

PARSIDUODA lietuviška užeiga 
ha reikalingas partneris. G

biųnis. Atsišaukite po No. 116 N. 
4th St., kampas Berry St., Brook
lyn, N. Y.

(288-289)

PARSIDUODA valgykla, geroj vie
toj, prie dirbtuvių. Galima randa

vote ir kambarius. Galima pasida
ryti gerą pragyvenimų. Pardavimo 
priežastį sužinosit ant vietos. Kreip
kitės po No. 63 York St. kampas 
Adams St., C. Brooklyn, N. Y.

(287-290)

MEDICIN. DAKTARAS

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

Room 15, New York
Gydau įvairias ligas:

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

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

Sekmadieniais, nuo
12 iki 3 valandai po pietų 

Tel.: Tompkins Square 6-7697

Ką Veikia Ateivių Gynimo 
Komitetas?

Rytoj vakare, antradienį, d. 
Dr. J. J. Kaškiaučius suteiks 
prelekciją ir drg. A. Bimba 

i pasakys prakalbą East New 
Yorke, A. Berg svetainėje, 933 

; Glerųnore , Ave. ; (įėjimas iš 
Rengia Lie

ji
mo 13 kp. ir Amerikos Lietu
viu Darbininku Literatūros 
Draugijos 185-ta kuopa. Pra
džia 8 vai. vakare. Įžanga 
visiems veltui.

Kelrodis: Privažiuot geriau
sia Lefferts Ave. “eleveite- 
riu;” išlipti ant Chestnut sto
ties, arti kurios .randasi pra
kalbų svetainė.

Rengimo Komisija.
(289-290)

Sportas - Ristynės
Tą klausimą gali pastatyt į Fountain Avė.).

kai kurie žmonės, mažiau j tuvių Darbininkų Susivienij
nanti apie organizuotą darbi-1 Tint,
ninkų judėjimą, štai jums po
ra trumpų pavyzdžių. Per sa
vo legalių patarimų skyrių tas 
komitetas pagelbėjo dvidešimt 
trims darbininkams įvairiuose 
pilietystės keblumuose; išgavo 
dvidešimt keturiems darbinin
kams algas, kurias bosai norė
jo nusukti, ir padėjo dviem ex- 
kareiviam gauti pašalpą, vien 
tik lapkričio mėnesį. Bet svar
biausias Ateivių Gynimo Ko
miteto darbas tai yra kovoti 
prieš ateivių persekiojimus ir 
prieš bjauriausius i 
tymų sumanymus ant ateivių ; 
galvų, gręsiančius <’ 
mais ir kalėjimais.

Visos iš darbininkų suside 
dUnčios draugijos bei kuopos 
Šiame apskrityje turi išrinkti ir . v . . „r , ..
pasiųsti savo delegatus į atei-1 ^nLvrnJ!rsayil??as J Washington 
vių gynimo konferenciją, kuri is visų sakes kampų; nega- 
įvyks gruodžio 20 d., Manhat-Pjf1®,.bPtlL!i°.ki,a. ™au!”Lk°A.a 
tan Lyceum, 66 East 4th St., L . ......
New Yorke.

Daily Worker ir Kova už 
naujų Bedarbių Reikalus onr nrpivm ,
deportavi- i , ““ ’ TT ,Kad ne Daily Workeris 

kiti komunistinės spaudos or
ganai ,tai nebūtų galimas tokis 
dalykas, kaip alkanųjų bedar-

ir

Sumažino Darbininkų nuo
2,800 iki 900

|UŽ tuojautinę bedarbiams pa- 
i šalpą ir bedarbių apdraudos 
įstatymą.

Draugai bedarbiai ir dirban
tieji. sukruskite užrašinėti D. 
Workerj dabartiniame jo vaju
je. Pasiskirkite, kokius būtent 
namu blokus, kurie apeisite.

JERSEY CITY.—Paprastais vaikščiodami po namus ir už- 
Uikais dirbdavo 2,800 darbi- rašinėdami, darbininkams Z?..: 
ninku American Can (bleki-pY Worker). m.
nių) Kompanijos dirbtuvėj. į 
Dabar tedirba tik 900. Dir- ■ 
bantiems darbas kelis kart pa
skubintas, jų valandos pailgin-, 
tos; už viršlaikio darbą nieko I amžiaus, gyvenęs po num. 178 
extra nemoka. Per tokį darbi- Harrison Ave., ,mirė gruodžio 
ninku išnaudojimą kompanijos 4 d., Kings County Ligoninei; 
pelnai pakilo augščiau, negu 
buvo pereitais metais.

Darb. Kprespondentas.

Dai-

Mirtys-Laidotuves
Joseph Cherkoskis. 28 metu

<•

POLICIJOS RADIO SIGNA
LAI BUTLEGERIAMS

kurie 
radio

Gerbiami Gerų Cigary 
Mylėtojai!

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

Petras Naujoka*
* Savininkas

JONO ARBA
PETRO

Kainos po 
1()c ir 15c

Tai
LIETUVIŲ 

IŠDIRBYSTftS
CIGARAI

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

J. Naujokų Cigarų 
Dirbtuve

Broadway, 
Brooklyn, N. Y.

361

MATTHEW P. BALUS 
(BIELIAUSKAS) 

GRABORIUS 1 
1 (UNDERTAKER)

NEW YORK.—Kai 
policijos viršininkai per 
davinėja signalus ir persergė
jimus butlegeriams, atvežan- 
tiems laivais degtinę, kaip yra 
dabar paduota skundai poli
cijos. komisionieriui Mulroo
ney.

Kings County Lio-oninėi; 
bus palaidotas gruodžio 7 d., 1 

jšv. Jono kapinėse. Kūnas’pa-j 
šarvotas įstaigoje graboriaus į 
Matthew P. Ballas—Bieliaus- 

i ko, kuris prižiūri velionio lai-' 
, dotuves.

BEDARBIU MARŠUOTOJŲ 
PASITIKIMAI

Newarke, Elizabethe ir New 
Brunswicke, N. J., bedarbiu 
maršuotojai, vykstanti < linkui 
Washihgtono buvo penktadie
nio vakare pasitikti masiniais 
darbininkų ir bedarbių mitin
gais.

Jack Sherry iš Omaha, Neb.
Vadinamas nevainikuotas čampionas. Jis laušis su kitu 

galinčiumi Harry Cornsweet. Jiedu imsis iki pergalei.
Karolis Požėla kimba į sylinčių Leonard Macaluso. Vie

nas iš jų kris į 30 minučių laiko. Kas gal įspėti kuris. 
Nors Macaluso yra parodęs sugabumo ir daug spėkos savo 
profesijoje, tačiaus Požėla juk irgi yra atletas ir visapusiš
kai geras ristikas.

Jim Browning, Missouri tigras puls Borris Demitroff, 
pagarsėjęs rusas Ivan Vaktuhoff čiups amerikietį Pat Mc
Kay ir toliau risis Mihaly Progovanyi su Mario Gidio ir 
Martin Merkur su Joe Nawarocki.

SEREDOJE, 9 D. GRUODŽIO (DEC.), 1931

ĮŽANGA $1.05—BALCONY $1.60, RINGSIDE $2.10
8:15 vai. vakare, St. Nicholas Ring, 69 W. 66 Street, 

New York City

be
(NOTARY PUBLIC)

Patarnauju visiems 
skirtumo. Tolumas del ma
nęs skirtumo nedaro. Ma
no ofisas atdaras dieną ir 
naktį. Darbą atlieku gerai. 
Reikale kreipkitės pas ma
ne, o patarnausiu kuoge- 
riausiai.

660 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Phone, Stagg 2-5043

Telefonam 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.

Telephone, Greenpoint 8-2320 I

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER
LAUDOTUVIU DIREKTORIUS

BRtalvamuoJa ir laidoja numirusius 
ant visokiu kapiniu; paraamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikitynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y. ’

IIIIQII

šįuomi 
riams,

victonį 
po numerių 
512 Marion St.? 
kamp. Bro k d< 
way, Chddn’cey 
S t r'e e t stotis 
Brooklyn, N. Y. 

Naujoj > vietoj 
studija daug 

'• geriau įrengta, 
todėl pdveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausiai. j

512
JONAS STOKES

Marion St., kampas Broadway 
BROOKLYN, N. Y.
Tel. Dickens 2-1182

SKAITYKIT, PLATINKIT 
“LAISVĘ.”

Telephone, itagg 2-440*

A.

402

RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Metropolitan Avenue 
(Arti- Marey. AveniM) 

BROOKLYN, N. T.’
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DĖKAVOJU PACI
Aš dėkavoju, visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

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

Valandos: nuo 1 iki 3 po pietų, ir nuo 6 iki 8 vakaro

Telefonas, Midwood 8-S261
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O 2310 O O E=za
VIDURIAI UŽKIETĖJĘ 0

Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš 
Grynų žolių ir Neturi Savyje Jokių Chemikąlų

• i > . : ‘

Šiais vaistais neužtraultia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa— 
gelbsti sugrąžint natūrali vidurių malimą. Nereikia virint, o tik 
sumaišyt su vandeniu ir užgert einant gult. Visiškai nekenks-, 
mingas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. Kaina .................................................... 60c., per paštą 65c.

Kundroto aptieka yra didžiausia ir seniausia vaistini.
i, ir užtikri- 

užsa-

i

Mes specialistai ^sutaisyti daktarų receptus, 
naro, kad sudėtinės šių receptų dalys, gydytojų 

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios.

Mes
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taip pat turime žolių ir gerą sandėli gyduolių, 
kartą reikalaujant, kreipkitės:

KUNDROTO APTIEKA <

Kiekvieną

P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

Bedford Avenue Brooklyn,
Camp. N. 4-tos gatvės Tel., Greenpoint 9-2017-2860-8514

Hkirpkit *i akelbimą ir prisiąakit karta bu ■žaakyma.

N.




