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“Geros žinios” 
Vertelgų Politika. 
“Mandagieji”.
Bėgimas į Soviet ijąk
‘Darbininkų Kalendorius’

Rašo P. Bukuys

Pirmai Lietuvių
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeiga Kasdien, Apart
Nedėldienių
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16 d. lapkričio š. m. visos ša
lies skelbimų agentūros turėjo 
savo metinį suvažiavimą Wash
ingtone ir va ką jie patys sa
ko apie savo tarimus:

“Vienas iš tarimų buvo, kad 
laikraščių leidėjai stengtųsi ap-! 
ribuoti skleidimą gązdinančių 
žinių, o labiau kreiptų atydą į 
geras žinias. Pavyzdžiui, kada 
kokia industrija ar dirbtuvė 
grąžina žmones atgal į darbą,' 
tai laikraščiai, vietoje pakarto
tinai rašius apie bedarbę, tu- 
rėtų rašyti, kad žmonės šaukia-' 
mi atgal prie darbų.”

Skelbimų agentūros specia-• 
liais laiškais kreipiasi Į laik
raščius, prašydamos pildyti tą 
jų tarimą: skleisti “geras ži-: 
nias”. * ;

Maldomis ir Apgavystėmis 
Ketina Numalšinti Liaudį

DRG. MIZAROS PRAKALBU 
MARŠRUTAS

Japonija Sulaikius 
Ofensyvą prieš Chinchow

’ Ąugščiau primintas dalykas 
parodo mums vertelgų politikos 
pobūdį. Vertelgos gerai apmo
kamais skelbimais nustato bur
žuazinių laikraščių pakraipą. 
Kapitalistai duodami skelbimus 
įsako, kad laikraščio ii- žinios 
ir editorialai atatiktų jų skel
bimams. Kaip amerikoniška, 
taip ir lietuvių buržuazinė 
spauda, žinoma, pasiduoda ka
pitalistams. “Laisvė” ir visa 
komunistų spauda principo 
nemaino ant dolerio.

Todėl mūsų laikraščiuose 
skelbimų mažai, nes ne visus 
skelbimus mes tegalime priimti. 
Kuomet bedarbė plečiasi, mes 
nedėsime žinių, nė skelbimų, 
kad darbininkai priimama į 
darbą. Juk tai yra apgavimas 
darbininkų ir atitraukimas jų 
nuo kovos.

Armagh, Airija.—Vati
kano agentas kardinolas 
MacRory paskelbė, kad 
ateinantį birželį Airijoj' 
bus laikomas katalikų 
b a žnvčios eucharistinis 
kongresas. Suplauks tūk
stančiai dievo agentų ir 
davatkų.

MacRory išsigandęs ko
munizmo. Savo praneši
me jis sako, kad eucharis
tinis kongresas su maldo
mis ir ceremonijomis pa
dės nuraminti Airijos 
darbininkus ir valstiečius, 
kurie, girdi, vis daugiau 
persiima komunizmu. Tas 
sutonuotas apgavikas šau
kia, kad šiandien katali
kiškai Airijai didžiausias 
pavojus yra iš komuniz
mo pusės.EXTRA!
Maskva. Pasirodo, kad 

suokalbį prieš Japonijos am- į 
basadorių imperialistai ve
dė per Čekoslovakijos ats- 

...... . tova Wanek. Tikslas buvo, 
‘Klam-jkad nužudyti Japonijos am-i 

bū,k................ basadorių

Prūseika kad ir už klišą sa
vo bolševikavimą prašo fašis
tų atleidimo. Per savo “ 
pynę” teisinasi, būk jis nie-1 basadorių ir išprovokuoti 
.^ada socialfašisto Grigaičio ir j parą tarpe Japonijos ir So

vietų Sąjungos. ' Wanek ta
po išvytas iš Maskvos. Če
koslovakija nėra Sovietų 
pripažinus, bet savo misiją 
Maskvoje užlaiko.

kitų to plauko elementų neko- 
liojęs. Bet menševikas jau
čiasi nuo Prūseikos gavęs var
dą “Plikasis Satyras.” BagO- 
čius irgi atsimena, kad Prūsei
ka parinko jam vardą Katzen 
džiammer Kid. O kiek čia 
senai Chicagoje pag Gugį 
pasilakę Prūseika su Jur-

, gelioniu susipletkavo ir Jur
gelionis tuojaus gavo var
dą nuo savo frento: “Nelaižy
tas Veršis.” Niekas neužmir-! 
šo ir to, jog “našlės ožkos ba-1
rabanščikas” tai Prūseikos nu-: jant automobilium . skersai 
kaltas bendras vardas visiems gelžkelį, užlėkė Milwaukes 
tie™?’ ,?u kuriais Jis dabar su- gelžkelio traukinys ir užmu

šė du vyru ir vieną moterį.

Įvairios Žinutės
CHICAGO, Ill.—Važiuo-

sibičiuliavo.
Mes nepavydime, kad mūsų 

klasiniai priešai pasirenka sau ' 
“gražius” vardus Jie, kaipo, Cadiz Ispanija.—Gruod-
šarlatanai, verti tokių vardų..-. , ... ,
Norime priminti tik tai, jogLzl° au. a _Pas
kas jiems mandagu, tas darbi- į kandino laivelį ir prigėrė ke- 
ninkams koktu. Grigaitis su turi žmonės.ninkams koktu. Grigaitis su 
Prūseika savo “mandagumo” 
lai. nesiūlo mums.

Lisbon, Portugalija.—Čio
nai siaučia didelės audros. 
Jau šeši žmonės žuvo. Pa
vojus didelis!

Draugai ir Draugės! Jau sugrįžo iš Sovietu Sąjungos 
d. R. Mizara. Jis išbuvo ten apie tris menesius , laiko. 
Jis matė būdavojamus milžiniškus fabrikus, naujas ka
syklas, kuriąmus Sovietų ir kolektyvų ūkius, kylančią 
proletarinę kultūrą, žodžiu, tą milžinišką progresą, kuris 
atsiektas bėgyje 14 metų proletariato diktatūros vieš
patavimo. Drg. Mizara parvežė daug žjnių ir jis jas 
perduos lietuviams darbininkams.

Komunistų Partijos eina vajus už naujus narius į Par
tiją. Taigi Lietuvių Centro Biuras ir rengia platų marš
rutą d. Mizarai. Mes kviečiame visas lietuvių komunistų 
frakcijas, Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijos apskričius ir kuopas, Lietuvių Darbininkių Su
sivienijimo Amerikoje kuopas ir rajonus ir kitas darbi
ninkiškas organizacijas talkon laike šio vajaus. Bendrai j 
su komunistų frakcijomis, rengkite d. Mizarai prakalbas. į

Sudrutinkime, draugai, savo politinę partiją. Gauki
me naujų narių į jos eiles. Stiprinkime ir kitas lietuvių 
revoliucines organizacijas. Sukvieskime kuoplačiausias 
darbininkų mases, kad išgirstų raportą iš Sovietų Sąjun- 
g°s-

Maršrutas prasidės 10 d. sausio ir d. Mizara bus seka
momis dienomis ir sekamuose miestuose:I lUVUUiS UJUILULUIO 11 ocnamuudc ii.

i Sausio mėnesio 10 d. Easton, Pa.
Wilkes Barre, Pa. 
Pittston, Pa. 
Scranton, Pa.
Binghamton, N. Y.
Rochester, N. Y. 
Buffalo, N. Y. 
Detroit, Mich. 
Saginaw, Mich.
Grand Rapids, Mich. 
Chicago, Ill.

12
13
14
15
16
20
21

d. 
d. 
d. 
d.

d. 
d. 
d.

Nuo 24 d. sausio iki 8 d. vasario, ALDLD. 1 apskričio 
ribos ir Wisconsin valstija.

Mukden, Mandžurija.— 
Iš karo fronto praneša
ma, kad Japonijos karinis 
štabas sulaikė ofensyvą 
prieš miestą Chinchow. 
Japonijos valdžia bijanti. 
Anglijos, Francijos ir 
Amerikos protesto. Bet 
kitose Mandžurijos daly
se mūšiai eina ir Japoni
ja užima naujas vietas.

Chinchow beliko vienas 
svarbus Mandžurijos mie
stas, kuris dar nepateko 
į Japonijos rankas. O 
Anglija ir kitos šalys 
priešingos japonų užėmi
mui Chinchow todėl, kad 
čia tų šalių yra dideli ka
pitalo interesai.

IŠ LIETUVOS
SPIRITO VARYKLA

CHINIJOS SOVIETAI, RAUDONOJI 
ARMIJA IR KOMUNISTU PARTIJA 
RUOŠIAS PAVASARINIAM MŪŠIUI
New York “Times” ko-; ti laukan iš komunistų tstf- 

respondentas iš Peiping, j po. Pranešimas sako, kad 
Chinijos, praneša apie Chi-1 Komunistų Internacionalo . 

1 nijos Sovietu valdžios, Rau-1 >?"«* Pa~ 
l , . A " . jos Komunistų Partijoj irI donosios Armijos ir komu- Jpartija baigianti a^va. 
; nistų ruošimąsi prie didelio jy ti nu0 oportunistinių bur- 
j karo prieš imperialistus irjžuazijos agentų, 
'prieš Chinijos buržuaziją- __________ •
i ateinantį pavasarį. Svarbu,į 
j girdi, tas, kad komunistams Į Brutališkai Elgiasi su 
! pavyko suorganizuoti tvir-' - — - -
tus branduolius tokiuose 
didmiesčiuose, kaip Han
kow. Tas parodo, kad ko-i Sedro Wooley, Wash. — 
monizmo įtaka pasiekia ma-1 čionai valstijos bepročių li- 
ses Chinijos proletariato. ' (joninėj yra apie 1,400 jria-

T o 1 i au korespondentas • miu. Tai beveik išimtinai

jos Komunistų Partijoj ir 
partija baigianti apsiva-

Bepročiais Kaliniais

!

mini, kad Chinijos Komun- 
nistų Partijoj gimę ginčų 
delei politikos. Taip vadi
nama dešinioji oportunisti- 
nė “Li-san grupė”, kuri tu
rėjo daug įtakos, išėjo priešLEIPALINGA. — Darbo 

sąlygos sunkios. Algos men-. TZ . , T , . ,
kos ir tas kitą kart po ke- Komurnstų Internacionalo 
turis mėnesius neišmoka. Ilml^ “i PradeJ° P1/?*1 s%vo 
Darbininkai brenda į skolas ' Pragaištingą politiką, gi
lias krautuvininkus ir kitusJ le, oportunistai pradėję rei- 
sukčius. Socialfašistai moki- kalautl- kad Sovle^, P.1^ 
na darbininkus kreiptis prie 
darbo inspektorių. Ne dar-

masis turėtu eiti “labai lė
tai”, “atsargiai” ir t. t. An-

darbininkai, kuriuos išvarę 
iš proto kapitalistinės siste
mos uždėtas vargas ir kla- 
patai. Su šiais nelaimių- J
gaiš žmonėmis valdininkai . < 
elgiasi žvėriškai. Išvaro iš 
proto ir tuos, kurie Čia pa- /
kliuvę dar pusėtinai sveiki. i
Maistas duodamas labai 
prastas. Įnamiai verčiami 
sunkiai dirbti ir begailestįn 
gai mušami.

Nuo 9 d. iki 13 d. vasario, Springfield, Ill., ir jo apielin- , rbr ! tra, kad į Komunistų Parti-i XT 11/1 1/1 i Iz i 1 Q r] vncd^n wkwvw m oniodD0 mspeKtoi lai paues uar-i ’ f.. __ . ,kė. Nuo 14 d. iki 19 d. vasario, W. Frankford, Ill., ir apie- 
linkė. Nuo 20 d. iki 25 dienos vasario, Minersville-She
nandoah, Pa.

Draugai, ten kur'jau yra dienos paskirtos, nieko, ne- 
' laukdami imkite svetaines, rengkite prakalbas ir gerai > 
Į garsinkite.

Teritorijose, kur dar dienos nėra paskirstytos, ten A.
i L.D.L.D. apskričių komitetai privalo tuojaus paskirstyti.

Iš Shenandoah apskričio ribų, d. Mizara važiuos į Phi- 
iladelphija, o iš ten į Naują Angliją. Bet šitas antras 
■ maršrutas bus vėliau sutvarkytas.

Rašykite tuojaus, ką veikiate. Praneškite mums sve-

bininkams, bet patys kovo-' 
darni. Reikia pareikalaut Į 
laiku algas mokėt.

Apgauna Darbininkus

! ją būtų. įsileidžiami ir buo- 
jžės. Trečia, kad į Raudo- 
! nąją Armiją būtų priimami 
į ir taip vadinami profesiona- 
j liški kareiviai, tai yra, sam
dyti už pinigus. ’ Ketvirta, 
kad buožėms būtų daroma

I nusileidimai, tai yra, kad 
' tik dalį žemės iš jų konfis-

Cleveland©
Darbininkam

JONIŠKIS. (Šiaulių aps.).[ 
—Joniškyj vasaros metu • 
statė mokyklą. Vyrams kuoti, o apie pusę palikti 

VV.W AXC VK.AXXACAVV, AXCWXVOXVX X ! I Ct X XIO O V ^O^ėjO^O 8Ū CCUtU į VUlaU-'
tainių antrašus, kad galėtume juos perduoti drg. Mįza- dą, moterims tik po 50 cen-
rai, kada jis jau bus kelyje.

Centro Biuras, 
46 Ten Eyck St.
Brooklyn, N. Y.

NAUJA TARPTAUTINE NUSIGINKLA
VIMO APGAVYSTE ĮVYKS SAUSIO 18 D.

jiem patiem. Gi Komunistų 
Internacionalo linija griež
tai tam priešinga. Kominter- 
nas reikalauja, kad ši pro
ga būtų 'pilniausiai išnau
dojama plėtimui Sovietų te
ritorijos, mušimui imperia
listų ir militaristų; kad jo
kių svetimų elementų nebū
tų įsileidžiama į Komunistų 
Partijos eiles, kad Raudo
noji Armija griežtai susi
dėtu tiktai iš vargingųjų

Noras važiuoti į Sovietų; 
Sąjungą taip didėja, kad laiš-i 
kų su klausimais informacijų, 
kaip ten nuvažiuoti, gauname 
glėbiais. Amtorgas jau užda
rė aplikacijų priėmimą gavi-' Rjo De Janeiro.—Brazili- 
mui^darbų Sovietų Sąjungoje. jos valdžia daro, bandymus 
.Gi pačiam sau nuvažiavus l Į nndnrvti o-ozo iš kavos Rrn Sdvietiją' yra keblumų; Sun- Kavos, bia
:ku gauti kambarys ir, nesusi- zihjoj yra • virsperdirbis ka- 
.pažinus su Sovietų tvarka, vos, tai bandoma paversti į! 
pasidaro daug kaštų miestuo- gazą, vietoj stačiai sunai-1 
se bęsitrankant. Nesiskubin-, kinti, suverčiant į jūres, 
kite bėgti į darbininkų tėvy
nę. Darbuokifės Kompartijos 
vedamose kovose už savo | 
klasės reikalus Amerikoje. 
Tuomi padarysite daugiau i 
naudos Sovietų socialistinei į 
kūrybai, negu važiavimu ten 
darbų jieškoti. Bedarbiai sto-. o /ATroxTmTAT tz a t tt kite f'bedarbių tarybas ir dar- . SAN QUENTIN KALkJI- 
buokitės jose. 1 MAS, Calif.—Gruodžio 25

____ i d. Komunistų Partijos orga-
• # no “Daily Workerio” atsto-

4^-Parbi»inI<li Kąlendof.iu.s; vas turėjo specialį pasikal- 1932 m. platinasi gražiai. Į ..yv,n J 
Bėda Įik tame,, kad daugelio 
kolonijų draugai dar neužsi
sakė’jo del platinimo. Tas 
nepaslankumas > • kai kurių 
drąugų labai kenkia mūsų ju
dėjimui. Rūpinkitės, draugai, 
užsisakyti visi iki naujų me
tų; Po naujų metų lai bus 
nauji “orderiai.” >

PARYŽIUS. — Anglijos | nusiginklavimo apgavystė, 
ir Francijos valdžia paga- 
liaus susitaikė, kad būsimas 
tarptautinis “nusiginklavi- 
vimo” kongresas įvyktų 
sausio 18 d., 1932 m., mies-' 
te Hague, Holland!joj. Ki
toms valstybėms išsiunti
nėtas šis 

i priėmimo.
Bet šis 

kongresas

pasiūlymas del

“nusiginklavimo” 
bus tik nauja

“KOVINGŲ DARBININKU MASES YRA MANO 
VIENATINE VILTIS,” PAREIŠKĖ MOONEY

i bėjimą su Tom Mooney. Per 
komunistų dienraštį Moo
ney padarė atsišaukimą į 
visus Amerikos darbinin
kus. Jis sako, kad guberna
torius Rolph pasirengęs lai
kyti jį kalėjime. Mooney< 
sako:' “Mano vienatinė vil-

tis tai kovingų darbininkų 
masėse.” Jis šaukia darbi
ninkus spirti poną Rolph 
paleisti jį iš kalėjimo.

Toliau Tom Mooney dar 
sykį pasmerkia Amerikos 
Darbo Federacijos vadus, 
kaipo valdžios ir kapitalistų 
agentus. Green atvirai ir 
niekšiškai padeda valdžiai 
laikyti už • i_
Tom Mooney. t>

tų. Naudotojai darbininkus 
dažnai apsukdavo. Darbi- 

i ninkas dirba kelias savaites, 
o jam užmokesčio neduoda, 
vien numeta kelis litus avan
so. Kai kurie darbininkai 
pradėjo kalbėtis, kad reikia 
imtis kovos. Socialdemo
kratams artimesni aiškino 
darbininkams, kad čia kal
tas -ne ūkvedys Karminas, __
o vien darbo vedėjas ir ran- i valstiečių ir darbininku "ir 
govas, ir nurodė, kad pavo- ■

i jinga imtis .rimtesnės kovos. • 
nuo kojų iki galvos, o kai-j Tuo tarpu jei darbininkai

^nekovoja,, tai tik smarkiau išėjimas pries Kominter- 
naudotojai juos apgaudinė- no leliją sulaikęs . veikimą

Gruodžio 29 d., ateinantį; 
antradienį Cleveland^ Tarp
tautinis Darbininkų apsigy-! 
nimas rengia mitingą Gar-, 
dina Hali, 6025 St. ClaiK 
Avė., 8 vai. vakare. Kalbės 
Kentucky mainierių atsto* 
vai Jim Grace ir Molly Jac
kson. Lietuviai raginami 
skaitlingai dalyvauti.

Šį Vakarą Svarbios 
Diskusijos Brooklyn®

Imperialistai apsiginklavę

nusiginklavimo 
atnešė didesnį

ba apie nusiginklavimą.
Kiekvienas
kongresas
apsiginklavimą. Kuomet So
vietų Sąjunga pasiūlo, tuo- 
jaus nusiginkluoti, tai . im
perialistai papurto galvas 
ir pasiūlymą atmeta. Jie nė 
nesapnuoja apie, tikrą nusi
ginklavimą, nes jiems reika
lingi ginklai puolimui ant 
Sovietų Sąjungos ir malši
nimui revoliucinių sukilimų 
namie. Kaip ilgai, pavyzd
žiui, laikytųsi kruvinasis 
Smetona, jei jis nusigink
luotų.

Portland, Ore.— Čionai 
staiga pasiuto cirkinis slo- 
nius, sutraukė pančius ir su
daužė būdos sienas. Subė
go visi darbininkai pasiutu- • XZ — • 1 — • • f • I

ja.

NAUJI PELNO 
ŠALTINIAI

•ALYTUS. — Lentpjūvės 
ir malūno “bendrovės” ‘Dzū
kija” savininkas Dimša rei
kalauja iš savo darbininkų 
piniginio užstato. Mat, jam 
rupi pinigų iš darbininkų 
prisirinkt, kad jo biznis ge
riau eitų. Antra ir darbi
ninkas bus paklusnesnis, 
nes bijosis išvijimo 
stato nustojimo.

“Balsas”

grotų nekaltą sį žvėrį nugalėjo ir suraki- rijoje.’
no.

ir uz-

Tokyo.—Gruodžio 
atsidarė Japonijos 
mentas. Smarkiausi 
eina delei politikos Mandžu-

Laųkiama . greito 
seimo paleidimo. ■ ;

26 d. 
parla- 
ginčai

Šitas dešiniųjų oportunis-

Raudonosios Armijos. O tas 
tik parodo, kad dešinieji 
oportunistai visuomet pasi
tarnauja buržuazijai ir to
dėl prieš juos reikia griež
čiausiai kovoti ir juos grus-

»<

Gruodžio 28 d. pirmadiė 
nį, 8 v. v., “Laisvės” svetai 
nėj rengiamos labai svar
bios diskusijos temoj “Ką 
įvairios lietuvių srovės vei
kia del bedarbių?” Visų sro-: 
vių žmonės galės laisvai iš
sireikšti ir apginti savo pa- . , 
žiūras. Todėl visi Brookty- 
no lietuviai kviečiami daly
vauti šiose diskusijose, t jas 
rengia Komunistų Partijos 
Lietuvių Frakcija.

■

DARBININKAI BUVO UŽGROBI 
BARAKUS

Iš' Chilės pranešama, kad 
gruodžio 25 d. apie trys 
šimtai “komunistų” .užpuo
lė armijos barakus, juos už
grobė ir išlaikė tris valan
das. Pribuvę skaitlingi ka
riuomenės būriai darbinin
kus nugalėję, vienuoliką iš 
jų paskerdę ir kitus išviję. 
Tai veikiausia bus bedarbių 
bandymas gauti prieglaudą.

Tas pats pranešimas sa
ko, kad nepaisant keturių

metų žiaurios diktatūros, 
šiandien valdžiai vyriausias 
pavojus grūmoja iš komu
nistų pusės. Nuo jūrininkų 
sukilimo rugsėjo 3 d. prieš 
algų nukapojimą, komunis
tinis judėjimas Chilės res
publikoj pradėjęs nesulai
komai stiprėti. Bedarbė ir 
alkis darbininkų masę revo- 
1 iucionizuoja. Kovingęąni 
darbininkai stęja į Komu
nistų Partiją. . < <

i
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100 MILIONŲ BADAUJA
. Tautų Lygos Darbo Biuras, kuriame sėdi kapitalistų 
agentai, darbininkų mulkintojai socialfašistai, savo ka
lėdiniam raporte sako, kad dabartiniu laiku pasaulyj su; 
virš 100,000,000 bedarbių ir jų šeimynų narių randasi ; 
dideliam skurde, kenčia šaltį, alkį ir badą. j

Sako, kad iš visų šalių Jungtinėse Valstijose yra dau- 
giaūsia bedarbių, kurie skursta ir badauja su savo šei
mynomis.

Tik viena šalis pasauly, kur nėra bedarbių, kur nėra 
milionų badaujančių, tai Sovietų Sąjunga. Tą faktą pri
pažįsta riet tasai tarptautinis kapitalistų darbo biuras.

‘ Tai toks šiandien yra milžiniškas skirtumas tarp kapi
talistinio pasaulio ir ant naujų pagrindų būdavo j amo 
pasaulio—Sovietų Sąjungos.

Tikrenybėj, to biuro paskelbtos skaitlinės yra sumažin- < 
tos. Pavyzdžiui, biuro raportas sumini, kad apskaitlia-1 
vimui Amerikos bedarbių ir ^jų šeimynų skaičiaus vaduo
tasi Amerikos Darbo Federacijos patiektomis skaitlinė
mis, o federacija raportavo, kad Amerikoj esą tik apie 
6,000,000 bedarbiu. Tikrenybėj, Amerikoj bedarbiu yra 
tarp 10,000,000 ir 12,000,000.

Pasisako, kad Tarnavo 
Sandariečiams

S o c ialfašistas Grigaitis, 
“Naujienose” (No. 300.) ra
šo:

“N uostabiausia san.dariečių 
pusėje yra tai, kad jie taip 
greit užmiršta praeitį. Per 
metų metus jie viešai gyrėsi 
ir didžiavosi, kad visi 
Pildomosios 
esą Sandaros 
cialistai betgi 
.sandariečiai yra 
Susivienijimą., <

SLA.

rubežiuoti nuo sklokos, pada
ryti kokį pareiškimą už‘Parti
ją, net ir kritikuoti, kas ne
gerai, jis visai atsisakė.

Bacevičius dėlto irgi nutar
ta išmesti iš Bartijo.s kaipo 
netinkamas.

Jo pataikavimas Partijai 
kitaip negalima išaiškinti, kaip 
tik tuo, kad atviras išėjimas, 
reiškia atstūmimą nuo savęs 
visų sąmoningų ir abelnai są
žiningų darbininkų. Tai aiš
kiai parodė Pruseikos išme
timas iš Partijos. Kiek jis 
gyrėsi savo įtekme ALDLD., 
pasiskelbė ‘organizacijos tėvu’, 
nors tėvo rolei jis vargiai tin
ka, o kada ėjo nominacijos, 
rodos nė 100 balsų negavo. 
Aišku, Bacevičiaus nebus 
imtis, ir jis tai žino-. '■

darbininkus stovėti po KbmU 
nistų Partijds,' vlė3iafo& 

fimti jos vadovybę visose ’ d&r-: 
bininkų kovoje. . . ‘

Drg. Juozas Jokubonis /ra ? 
jau senyvas žmogus, matęs 
to ir šalto, matęs visokį dar- • 
bininkų komunistiniu ' eilių 
skaldytojų ; rėmėjąs KJotnųnžs-.; 
tinio judėjimo per rigut mėtus.f J , 
Ką šitokis draugasį sako, ’dar- - J 
bininkai gali juorn tikėti, f jįį j ; 
sumaišykite šio draugo ąu Prū- 
seikos ir Jankauskp.klapčiuku T 
Brooklyne, kuris takią pat pa-ij- 
vardę turi.) j

Tie A.L.D.L.D. 23-čios kp. J J 
nariai, kurią eis su Matuljol 
kompanija ir jiems duokles) 
mokės, ląi žino,, jog jų tie pi-j 
nigai neneš jiems naudos, ap-) „ 
aft dhrbininkaįns blėdies. ‘ Jieį 
jokių knygų už tūos saVo pi-] A, 
ni^us negaus, nes’ Prūseika’ ir 
Butkus1 jokių knygų' už <juoiį 
neleis, apart i kontr-revolLutik ■; 
nes “Naujosios . Klampynės.“ 
Todėl, draugai, atsįrubežiur
kite nuo. tų darbininkų, 
skaldytojų ir stokite aĮįąį^į 
23-Čią kuopą dirbti ųau,dai 
darbininkų komunistinio jti’d£‘ 
jimo. .

A. Gilman.

A.L.D.L.D. Centro Komite- 
>tas> 20 d. gruodžio šaukė mū
sų .kuopos susirjipkiipą ir rei
kalavo senosios* musų kuopos 
valdybos, idant ji būtų tame 
susirinkime ir pasakytų, kodėl 
jie nenori pripažinti naujosios 
valdybos. Tačiaus, Matulis ir 
kiti senosios valdybos nariai 
ne tik neatėjo į Centro, šaukia
mą susirinkimą, bet dar drįso 
pasivadinti save A.L.D.L.D. 23 
-čia kp. ir susišaukė per regis
truotus ir taip laiškus neku*- 
riuos mūsų kuopos narius į 
savo kokį ten susirinkimą.

šitokis jų elgėsis nieko dau
giau nereiškia, kaip tik jų pa
čių braukimas! iš A.L.D.L.D. 
organizacijos ir pabėgimą su 
tos organizacijos turtu.

< ■ . '
Matulevičius rąšo gromatas, 

o jo suvedžioti darbininkai 
jam duodas ir toliau save už, 
nosies vedžioti ir po tomis gro- 
matomis pasirašo. A.L.D.L.D. 
Centro sekretorius gavo ilgą 
laišką su parašu Baleišio, ku
ris buvo 23-čios kp. fin. sek
retorius -senojoj valdyboj. 
Kad tas laiškas ne Baleišio ra
šytas, labai lengva matyti. 1 
Laiškas mašinėle rašytas. Ba-

■ leišis neturim
■ laiškų, o Matulevičius turi ir

grjždami iS Laives |ai-ko ka|bos |engva ,u.
, r ,et i prasti, jog jis Matulevičiaus 

paskelbti karo Sovietams, i barb. Kalendoriuj^ tų drau^p’^yt^®* mums J0 kalba 
Jie prie to smarkiai rengia- igu, kurie davė komplimen-a a ,v. , T. .
si, tariasi, planuoja, ir kad|tus--- ■ . . L...•AT TY T TA o Ir
kaip, jieškodami išėjimo, iš I _Draugai Gėgžnas k Potie- 

! ne, ypatingai d. Gegznas-

vokuoti karą pries darbiniu- j bimų ir pasveikinimų į Dar-’T1}11 
kų respubliką. Už tai dar- ; bininkų Kalendorių 1932 m. i Cia 
bininkai dieną iš dienos tu-;Su jų pagelba, kaipo kompli-j11^-

tų linkui Chinchow. Tokiuos 
pas “persergėjimus” pasiun- 

, tusios Anglija ir Francija. 
.0, girdi, Japonijos militari- 
niai viršininkai tuomi esą 
nepatenkinti.

Imperialistai tariasi, da
ro planus, kaip prirengti 
kdirą prieš Sovietų Sąjungą 
ir z kaip sųkriušinti Sovietų 
Chiniją ir užslopinti revo- 

anti-imperialistinį 
bet tuo

Tarybos nariai liucinį, 
nariai.' ■ Sb-1 judėjimą Chinijoj, 

nešaukė, kad pačiu sykiu ir tarp jų pa- 
■1 “užgrobę” čių priešingumai didėja. Jie 

...... ........  Jie tą iš. san- taipgi deda _pastangąs vieni 
dariečių susidedančią Pild. ;Ta- kitus nugalėti, ir antago-1 
rybą rėmė ir gynė kiek gale- nizmas Jai p pačių .imperia-,j 
darni nuo bolševikų atakų per bstų trukdo jiems t.uojaus 

Jeigu socialis- paskelbti karą prieš Sovie- 
neutralę tų Sąjungą. Aišku, jie se- 
(nekal-ina^ būtų peskelbę karą So-1 

gU * vietų Sąjungai, jeig’1 r»e tie

rp 10,000,000 ir 12,000,000. w |niai sąmoningus darbinin-
Tasai biuras paduoda, kad pasaulyj yra 25,000,000 be- kus kovojo visos reakcinės.

iš-

Philadelphiečiy Žiniaimetų inetufc.
tai būtų tik užėmę 
pozicija toje kovoje 
bant jau apie susidėjimą su | vietų sąjungai, jeig" -evie 
Pild. Tarybos priešais), tai į priešingumai tarpe^ didzių- 
bolševikai būtų senai pasiėmę į imperialistinių Šalių.
į savo rankas Susivienijimą.“ I Bet tas dar nereiškia, kadm • - .v riT a ii*1. • t . ♦ • i ’ i i koncerto, platinasi geiai.taigi, pr±es SLA. klasi- imperialistai nei nebandys i peržiūrėję neradome vardų!

darbių. Ir paskui daroma išvedimas, kd abelnai kiekvie- < y ; y__;__ L.L..2L
no bedarbio šeimynoj yra keturi asmenys, ir tuo būdu tai ir pusiau fašistai sanda-

srioves: fašistai, socialfašis-
priskaitoma viso 100,000,000 žmonių, kurie randasi di
deliam skurde iš priežasties bedarbės. Bet tikrenybėj 
pasaulyj yra bedarbių iki 40,000,000, o su šeimynomis 
jie sudaro, skaitant abelnai keturis šeimynos narius ant 
kiekvieno bedarbio, 160,000,000 badaujančm žmonių.

Bet šiuo tarpu mums ne tiek skaitlinės svarbu, kiek 
svarbu tas faktas, kad kuomet kapitalistiniam pasaulyj 
milionai žmonių skursta ir badauja iš priežasties be
darbės, tai Sovietų Sąjungos gyventojai nežino, kas yra 

’bedarbė.
Tais parodo kapitalistinės sistemos supuvimą. Tas pa

rodo, kad prie socialistinės tvarkos visai lengva išrišti, 
bedarbės problemą.1 , ,

Kokia išeitis darbininkų kapitalistinėse šalyse? •;
Paprastas atsakymas: organizuotis ir kovoti už panai-: sidirbti

riečiai.
Kadangi pirma socialfašis- 

tai rėmė sandariečius, tai 
Grigaitis dabar reikalauja, 
kad s 
tų” socialfašistams. Jis sa-! listinį kara. 
ko:

“Tai kodėl negalima reika-

I Sekantį laišką gavome nuo 
dd. J. Gėgžno ir J. J. Potie
nės :

“Kalendorius, kurį parsive-1^^jsien^ laišku^^o^ Taip- 
žeme, “i

kiizio, gali netrukus išpiO-1 ^au . darbavosi rinkime skel- kp. reikalus.
1 J • I - - -   — Z _ 1 _   . a I 1 A v l A 1

sandariečiai “atsilygin- i ri vesti kovą prieš imperia- i meRtus, gavome nuo šių drau-,

A pVvaj Potas ir Potienč po $1.00— 
kalinga ^2.00; Antanas Bakšys $1.00,

Kad ta kova ; gl‘n 
būtų sėkminga, 
išbūdavoti‘ į galingą masinę 

lauti, kad ir sandariečiai bū- Partiją Amerikos Komunis
tų tiek pat tolerantiški link tų Partiją, Amerikos darbi- 
socialistų, kaip socialistai bu- ninku klasės t vadą, 
vo ir tebėra link sandariečių?“ i

. Todėl
kiekvienas klasiniai sąmo-

Julius Vaitkus $1.00, Marijo
na AmbrOzienė $1.00. Eliza
beth Miičėnienė, Jonas Mačė- 
nas $1.00 ir Antanas .Zubas 
$3.00.

t c V Id Ido lx Idol įlieti OcįlIlU" T-- irnvrlni trvo novvmūfiBet sandariečiai nori “ap- ninp-qq darbininkas nrivalo ta u- V tz iyiaa Pa?ymetl o . ir? v. , 7 ningas uai oininKdS piivaio Darbininkų Kalendoriuje ant 
. . _ . .... su socialiasistais, stoti. į jos ei,le$. ir raginti puslapio 201; o A. Zubo yra

kinimą kapitalistinės sistemos ir įsteigimą' tokios tvar-;nes jie jiems dabar neberei- kįtus darbininkus patapti ant puslapio 195. 
kos, kokia yra Sovietų Sąjungoj. . ‘ i kalingi. Sandariečiai dabar įos narįais> Neužtenka vien ’ ’ ’ ’ " ’

Bet Xiekyiehas, darbįniųkas turi žinoti, kad šiandien ‘ kalba apįe sudarymą bend- simpatizuoti komunisti- 
>būtų Sovietų Sąjungos, e ten darbininkai ir valstiečiai1 ro fronto su 1 smetoniniais niam judėliiiitii* reikia aktv-i 

Vienybes ir viškai jame da]yvauti.

kos, kokia yra Sovietų Sąjungoj. i kalingi. Sandariečiai dabar jos nariais. Neužtenka vien

rašymui

ra; A.L.D.L.D. Centro sekreto
rių

Du Centralijos AidoHist 
tai Kaliniai Paleisti

'■'nebūtų Sovietų Sąjungos,ten darbininkai ir valstiečiai1 ro fronto su '
nąbūtų ųž.kąriavęįgalios,jeigu nebūtų buvę tinkamo va-, fašistais iš “Vienybės“ ir viškaf jame dalyvauti. 

“Dirvos” abazo prieš smala-1 į 1
virius. Už ištikimą tarna-1 ‘
vimą . smetommams fasis-; BacevičiuSi Veidmainiavimu 
tams ir pusiau fašistams i M p . * .. . . .
sandariečiams socialfašis- • Nori Gauti SalimnkŲ Sklokai 
tai dabar gali būt išspirti;
iš bile kokios atsakominges- 
nės vietos Susivienijime.

Tai jau tokis socialfašistų 
likimas: jie ištikimai tar
nauja darbininkų klasės 
priešams tol, kol juos išdre
bia lauk, kaipo nebereikalin
gus.

SLA. nariai darbininkai, 
kurie sudaro tą organizaci
ją, turėtų subrusti ir atsi
kratyti fašistų ir socialfa
šistų jungą. Jie turėtų ko
voti po SLA. Darbininkų 
Opozicijos Komiteto vado
vybe prieš fašistinį brudą.

do—Komunistų (Bolševikų) Partijos;^
Todėl ir mes, Amerikos darbininkai, budavokime 

savo klasės partiją, Komunistų Partiją, į tvirtą, 
masinę partiją, kuri pajėgtų po savo vėliava sumo
bilizuoti didžiumą Amerikos darbininkų.

Už tai kiekvienas klasiniai sąmoningas darbininkas 
privalo stoti į Amerikos Komunistų Partiją, privalo ra
ginti kitus darbininkus tą patį daryti.

PHILADELPHIA, PA.

Darbininkiškos organizaci
jos rengia maskų balių naudai 
Komunistų Partijos, šis ba
lius bus baigiant senus metus 
ir laukiant naujų metų gruo
džio-31 diena, 
507 S. 8th St.o 
tą vai. vakare, 
zacijos ir visi 
bininkai, esate 
lyvauti kuo 
Dalyvaudami,
Komunistų Partiją ir jos ve
damas kovas.

Garrick Hall, 
Phila., Pa., 8- 
Visos organi- 
lietuviai dar- 
kviečiami da- 

skaitlingiausia. 
jūs paremsite

■

SEATTLE, Wash. — Pol 
smarkios kelių metų agita-jj 
cijos už paliuosavimą Cen-į 
tralijos aidoblistų, Wash-1 
ingtono valstijos guberna/; 
torius Hartley du kankiniil, 
išleido ant “paroliaus.^įlšfi 
leistieji yra Eugene B’ar-Į 
nett ir O. C. Bland. O dari 
keturi darbininkai tebeįm- 
domi Walla Walla baštili- • . - I J ė

Šitie aidoblistai darbiniiy 
kai sėdi kalėjime nuo 1919 
metų. Tuomet’laike Ame
rikos Legiono parodos i legi-/ 
onieriai užpuolė Medž^ 
Darbininkų IndustrinesriQ f 
ui jos narius. ’ Bet tie naria| Į 

i buvo apsiginklavę ir gynė j 
si. Susikirtime žuvo^gio .f 
nierių. Paskui vienas dar

• bininkas Everest tapo nak : 

------------- , ----L. -------- ------  <Xllt LC1CXVA1V ovuipv. Vie I 
galėjo tą laišką Matulevičiaus: nuoiįĮęa įap0 sareštuota, ap-) .’ 

kaltinta ir nubausta visair. I

kam jis kišasi j 23-čios 
. Centro sekreto- 

liepia būti bešališkam. . . 
jis jieško jurgelių durne- 
Mat, aš, A. Matulevičius, 

(karjeristas-oportunistas) nu
sinešiu A.L.D.L.D. organizaci- 
Į jos pinigus ir sykiu jos na
rius vesiu į kontr-revoliucinį- 
prieškomunistinį abazą, o tu, 
Centro sekretoriau, būk beša
liškas, tylėk, kaip kiautvarlė,' 
susičiaupęs. Tai bent turėji
mas to žmogaus drąsos j ieš
koti durnelių ten, kur jų ne
gali būt.

Kitas laiškas. Sykį aš, 
Brooklyne diskusijose daly
vaudamas,- pasakiau, jog 
prieškomunistinė o p o z i c ij a 
klaidina darbininkus. Po tų 
diskusijų greitu laiku įvyko 

i A.L.D.L.D. 23-čios kp. susirin-' 
| kimas, kuriame buvo skaito-

Jei per klaidą nėra pažy
mėta'vardai kurių iš au
kojusių, tai prašome draugų 
apie tai mums pranešti, o mes 
rūpinsimės tą klaidą atitaisyti. I

I draugų Potienės ir Gėgž- - . v. . . .v.
no laišką atsakome viešai to- n^ias 2™° Fuauciuko laiškas, 

i del, kad žinotų ir tie draugai,; skundziant mane, buk as ap- 
kurie aukojo, kad jų aukos; sipeiz?s kuopą, 
yra priimtos ir vardai paskelb
ti Kalendoriuje. Ačiuojame 
visiem!

“Laisvės” Administracija.

, Aš ir po Šiai į UHiiunaa uvcivoi vapu uan
I dienai negaliu tos “misterijos“ i čia pagriebtas ir pakarta: 
išsiaiškintu kaip^JKriaučiukas' ant telefono stulpo. Via j — J 
ranka parašyti.

Bet yra draugų, kurie pasi-, v. . .
ryžę atmušti visus prieškomu-1 amžiui.kalėti. Teisybes tie- j 

j nistinės opozicijos melus ir; buvo žiūrėta. Patys prisieL
> darbiniu-i kusieji devyni posėdininkai 

kams, jog tik su Kompartija į Veliau padarė pareiškimą! 
eidami darbininkai ga i ovas j j aidoblistai buvo neteij 
laimėti pries kapitalą. štai1 . . , . ,. . . ,.|
d. Juozas Jokubonis atvažiavo i Singai nuteisti ir nubausti! 
Centro komiteto šaukiaman j _____________
kuopos susirinkiman net toli iš 1
Long Islando ir paaukojo A. I NEW YORK. — Požemini! 
L.D.L.D. 23-čiai kp. $5, kovai j gelžkelio darbininkas netyČi' 
prieš darbininkų eilių skaldy-; grąžtu palietė trečią, elekt’ 
tojus iš Prūseikos-Butkaus šai-| zuotą relę ir buvo pritrenktą 
kos. Jis griežtai ragina visus i ir skaudžiai apdegintas. L j

Drg. V. A. “Vilnyj” apra
šydamas mažą istoriją “di
delių vyrų” apie M. Bace
vičiaus veidmainiavimą štai 
ką sako:

“Jis pasiliko Partijoj ir il
gai laikėsi viešai su .skloka ne- 
susidedamas, bet tokia pozici
ja negalima, ir va kas išėjo: 
mes rengėm apvaikščiojimą 14 
metų sukaktuvių Sovietų val
džios, o sklokininkai bankietą. 
Jis, būdamas Partijoj, vietoj i pašyta ‘*Laisvėjfg 
eiti į Partijos parengimą— L.D. 23-čia kuopa išrinko nau- 
dargi tokį svarbų, nuėjo į sklo- ją kuopos valdybą, ir kad se
te _ ir dar kalbėjo jiems, j n°ji valdyba nesutiko su di-' 
Kita, nuvažiavęs j Illinojų, kur ’dž,.“m»s narili > - .... . ‘... ; , pabėgdama is susirinkimo,
jam dviejose ar trijose vieto- Nors jie nesutiko su didžiu

ose prakalbas surengė, jis lai-1 mos, narių valia ir pabėgo iš

ginusia sutalpinus darbininkų 
ir davus visiem progą dalyvaut 
Lenino mirties paminėjimo mi
tinge, ir kad tuomi sutvirtinus 
Komunistų Partijos visas ve
damas kovas už darbininkų 
klasės reikalus. Koncerto pro
grama :

1. Dainuos keturi chorai 
daugiau kaip 200 narių.

2. Symphony Orkestrą.
3. Pageant and Mass Reci

tation by John Reed Club.
4. Kalbės keli žymūs kal

bėtojai. Taipgi bus ir dau
giau dalykų programoj.

Tad visos darbininkiškos or-1 
ganizacijos nieko nerengkite ] Liepia NeSlVVti 
minėtą dieną, bet organizuotai ; n J ..
dalyvaukite Lenino mirties pa- DdlKlltŲ I CrtOl! 
minėjimo mitinge. Jau dau
gelis organizacijų nutarė da-

iš

ii v • | nij |« ' Illbl/lllvo upuZjivLJUAntras Luitkus-Matulis rodyti kitiems

$5.00 Aukų A.L.D.L.D. 23-čiai 
Kuopai Kovai prieš Kontr-re- 

voliucinę Opoziciją

Atsirado New Yorko darbi
ninkų organizacijose antras 
Liutkus, tai A. Matulevičiaus 
(Matulio) ypatoje. Jau buvo 

kad A.L.D.

džiumos narių nubalsavimu,1 
pabėgdama iš susirinkimo. Į>
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Atsiteiskite Prieš Naujas Metus<♦>
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Omaha, Neb.—-Jau 2 kūdi-j jasi proga ir planuoja užim- n®s frakcijos vadovybę, kurią Huį pasitikėti nebegalima. Jei

> Pirmoji Pagelba Ligoje ir Nelaimėje
•>

<♦>

Laisvės'' Administracija.

Pino paminėjimo mitinge.
Report.

M

ALi

Sausio 9-tą dieną yra ren
giamas apvaikščiojimas Daily 
Workerio 8-nių metų sukak
tuvių*. •_ Bus vienas iš puikiau
sių koncertų, kokis yra buvęs 
Phila. ^Djlinūos keturi chorai, 
Negrų kvartetas, smuiko' solo, 
daįnuos dvi* /žymios daininin
kės, kalbės W. Weinstone. 
Lietuviai darbininkai ir orga
nizacijos^ skaitlingiausiai da
lyvaukite' minėtam parengi
me. *A Netenka man kalbėti 
apie darbininkų dienraštį, visi 
suprantate jo svarbumą ir jį 
paremsite. Tad, organizaci
jos. nieko nerengkite sausio 
9-ią d., -1932 m., bet dalyvau
kite koncerte Girard Manor 
Hrtll, 911 W. Girard Ave., j 
Phila., Pa., 8-tą vai. vakare.

Japonijos imperialistai to
ly vauti organizuotai, tai yra liaus veržiasi Mandžurijon 
atdemonstruot, kaipo organi- ir vis sako, kad jie tai daro 
zuotas kūnas. Ir nėra abėjo-i “išnaikinimui banditu.” 
V-ės, kad bent keli šimtai lie
tuvių darbininkų ir darbinin-

v
Mat, Tautų Lyga ir Jung- 

Idų organizuotai dalyvaus Le- ^mių Valstijų imperialistai 
! sutiko, kad Japonija sudru- 
tintų savo poziciją Mandžu- 
rijoj, bet svarbiausia tam, •IT ... ..g • w v kad ten galėtų visi imperia- indijony Kūdikiai Mirs* | listai sukoncentruoti savo į 

. n i m i i 4 spėkas karui pries Sovietų!ta Badu Nebraskoj sąjungą. Bet imperialistų! 
_____  |godumui nėra ribų, tai Ja-’ 

i ponijos imperialistai naudo-

Lenino mirties paminėjimo 
tfritingas ir koncertas bus sau
sio ^Ž-rą dieną, 8-tą vai. va- 
karer. Metropolitan Opera 
Howe, Broad and Poplar Sts., 
Philą.y Pa. Kadangi vis dau
giau jr daugiau darbininkų ei
na po Komunistų Partijos va
dovybe. jtai šiais metais būti
nai reikojo paimti vieną iš di
desnių svetainių, kad kuo dau-1 amerikonus.

1 iai Santee Sioux indijonu;ti visą Mandžuriją iki Chi- 
iriirė badu šiaurinėj dalyinijos Didžiosios Sienos; jie 
Nebraska valstijos. O keli1----- ™ -:-
rimtai jų badauja. Raudo
nasis Kryžius badaujan- 
i iems kūdikiams neteikia 
pašalpos. Vadinasi, Ameri
kos valdžia tyčia naikina siuntė Japonijos valdžiai 
dar užsilikusius tikruosius “persergėjimą”, ka’d Japoni

ja nesivytų “pertoli” bandi-

rengiasi užimti miestą Chin
chow.

Todėl Washingtono vald
žia per valstybės sekretorių 
Stimson gruodžio 24 d. pa

susirinkimo, vienok buvo ma
nyta, , kad jie vis tiek turės 
kiek, darbininkiškos sąžinės, 
nes jie ' patys'darbininkai, ir 
sugrąžins kuopos naujai val
dybai pinigus ir knygas. Bet< 
nariai-' padarė klaidą,-• taip ma
nydami. Jie ne. tik kuopai 
knygų negrąžino, bet iždinin
kas A. Matulevičius, dar ir 
kuopos pinigus $20, nusinešė. 
Taip, dabar turime New Yor-

k& “pasitarimus“ ir visaip 
smerkė judėjimą. , ;

Tardomas kontrolės 'kornisi- 
joj, jis tvirtino einąs su Par
tija. Jis sakė Partija auga 
ir jos linija gera, jos nusista
tymas visais klausimais geras. 
Bet lietuvių Biuro linija nege
ra, -smerktina, žalinga. Keli 
paprasti klausimai jį visai nu-i . , . , . .
vinklavo !ke aritrą Liutkų, kuris elgiasi
b . * ................. 1 panašiai, kaip pirmesnysis,

Kaip gali būti ta pati lini- įurįs desėtkas^ metų atgal nu- 
ja gera, Partijoj, o . negera ■ nešė A.LD.L.D. iždo ^irš 
lietuvių frakcijoj? ’ ; $2,000.

Kaip gali pripažinti Parti-' ’ ^al visa darbininkų visuo- 
ios vadovvbe o atmesti kalbi- menė gerai kadjos vadovybę, o atmesti kalbi daugiau A Matulevičiui-Matu-

• Enn
Daugelis draugijų ir literatūros platintojų yM 

“'Laišvėi" skolingų. Lakai' būtų ant naudos diėn^ 
raščiui,. kad už spaudos darbus, skalbimus irlitera
tūrų gautume užmokesti iki naujų metų., (T.odeja 
some kaip 'draugijų komitetų, taip ir pavienių ypa7 
tų apsimokėti bilus iki pirmai dienai sausiai . ■ u.-t j

Taip pat norime atkreipti dienraščio skaitytojų1 ' 
atydą į tai, kad daugeliui yra išsibaigusios prenu
meratos ir mes labai būtume draugams dėkingi, jei 
visi tie,. kurie gavote pranešimui, kad prenumeratą » 
pasibaigė, be atidėliojimo ją atnaujintumėte.. j

Kurie atsinaujinsite prenumeratą užsimokėdami 
už visus metus $6.00, tie gausite dovaną Dr. Kaš-* 
kiaučiaus parašytą knygą'.

Partijos vadovybė 
prižiūri.

Kaip jis, būdamas Partijos j 
nariu, gali nepartinėse orga
nizacijose eiti prieš kitus Par
tijos narius?

I tuos klausimus jis nega- 
' Įėjo atsakyti., “Man taip atro
do’j,—tesinosįi jis.'

t Kada pareikalauta jo atsi-

skiria ir gu jis šią organizaciją nu- 
j skriaudė, nunešdamas jos pi- 
1 nigus, tai jis labai lengvai ga
li padaryti tą pat ir kitoj or
ganizacijoj pagriebdamas jos 
turtą naudai savo sklokos. 
Jis aiškiausiai mūsų kuopoj 
parodė, jog jis daugiau su di
džiumos noru' nebesiskaito. 
Jeigu jis didžiumos nebeklau
so, tai kaip jį kitaip begalima 
suvaldyti,? (

Žinokite, draugai, kad “Laisvės" reikalai yra rei- ■, 
kalai jūsų pačių kaipo darbininkų, tat ir rūpinkite 
tais reikalais kaipo grynai savais.



Puslapis Trečias *Pirmai, Gruod. 28, 19Š1

Nepamirškime Kovoj Kritusius ; 
Draugus

. ■ |

Rytoj sueina penkeri metai nuo laiko, 
omet Lietuvos fašistų valdžia sušaudė ke
is geriausius Lietuvos biednuomenės drau- į 
s if kovotojus. Mūsų poetai ir kompozito- 
i puoškite paminklus tiems draugams, ku- 
krito kovoje už visų darbininkų reikalus.

Mūsų, menininkų, yra pareiga savo dai- 
miš ir raštais kelti išnaudojamų darbinin- I 

dvasią, kad kiltų .ir augtų kiti kovoto- 
fr karžygiai. Minėjimui kovos karžygių, 
dedame dviejų mūsų poetų eiles, skirtas, 
dj kritusiems draugams.

Keturiems
Atskrido nuožmioji žinia: 
Pirmadienio naktį Kaune 
Sušaudyti jie keturi: 
Karolis, Juozas, Giedrys, 
Čiorny. . .tai pirmas būrys 
Tų, kurių laukia žiauri mirtis.

Stiprūs skersiniai langų, 
Suimta šimtai draugų, 
Dešimtys laukia mirties. 
Karo laukiniai teismai— 
Šaudyt!. . . be žodžių. . . ūmai. . . 
Šaudyt naktis iš nakties vadus!

Naktį ant sniego išves, 
Klaus, ar užrišti blaivias, 
Pilnas gyvybės akis.
Pusnuogius greitai išrengs, 
Šautuvai sykį sutrenks, 
Sniegas paraudonuos. . . kris aukos!

Ėet—užu sienų storų, 
. Miestų ir kaimų-dvarų 
' Minios šūvius tuos girdės— 
Išgirs juos vargų Lietuva, 
Išgirs juos Berlynas, Maskva 
,>širdys žmonių pražydės—pagieža!

Atsakė trumpai Smetona: 
“Sušaudyt! Malonių gana! 
“Paliksim—ant savo galvos!“ 
Tfiesaj. . . Bet sušaudę šimtus, 
Ar kūnais užvęrsit vartus 
Srovės verpetingos laisvos—kovos ?

Minios vadus vėl iškels,
Požėlų atžalos žels, 
Giedrjai pragiedHns dienas! 
žuvusjems—žiedas garbės! 
Darbas jų augs ir žibės, 
Bus, kas sukurstys liepsnas—Partija.

V. Žalionis.
3-12-26. '

Šis Tas Iš Proletmenininką
Veikimo

3TROIT, Mich.—Nors trumpoje for- 
suglaudus pabrėšiu apie proletmeni- 

':ų darbuotę. Kai kurias dalis paliksiu į 
del to> kad aiškiai permatytų piolet- 

ninkai, J<ad mums reikia ant vietos 
dau realiai darbuotis dailės darbe ir 
ti tas klaidas, kurias mes ant vietos 
irome. Kad butų mažiau visokių ilgų 
limų bei reklamacijų apie atsibuvusius 
pgimus, apie šokius, dainas, ir kitokius 
įbėsius, del kurių nemažai užima vie
ntisų darbininkiškoj spaudoj. Spauda 
ais bereikalingai ir skaudžiai susilau- 
labai aštrios kritikos, ypač tie drau- 

. kurie veda spaudą darbininkiškoje li
ję, kaip šiandien reikalauja pasaulinis 
etariatas. Tie draugai, kurie dirba 

spaudos, turi tą mintį, su visais orga- 
cijų nariais lygiai skaitytis už viso- i 

reklamas, kurias mes teikiame špan
te savo kolonijų veikimo kaipo kores- 

lentai. Nors ir jų kaltinti negalima, ir 
itų reikalo, bet kol visi tie atbalsiai at- 
ša į tam tikrą tašką, tai spaudos drau- 
iš jų tūlų vienetų, ir net užsienio drau- 
Curie vis tankiau ir atviriau atsiliepia, 
kritikuojami taip, kad tie draugai,

5,* turėtų mesti į šalį spaudos darbus ir 
loti po kolonijas žiūrėti, kas su mūsų 
imomis darosi. Kiti gi draugai to neat- 
ilgia, tik atsiliepia: “Trumpinkit kores- 
lencijas iš veikimo, mažiau tų rekla- 
apie parengimus“. Proletmenininkai, 
) darbuojasi dailės darbe, tą turi aiš- 

permatyti, kad visų yra geri norai, 
plačiau parašyti. Bet atsižvelgiant į 
dos reikalus, į laikraščio taip brangią 
, prisieina pakalbėti tik apie proletme-

no veikimą tolimesniam darbe bėgamais 
reikalais.

-o-o-o-

12 d. gruod. A.L.P.M. Sąjungos Dra 
mos 4 kp. laikė priešmetinį susirinkimą. 
Narių atsilankė vidutiniškai; pagal skaitlių 
turėjo būti daugiau. Tik tuos šis klausimas 
pateisina, kuriems neleido gyvenimo ap
linkybės. Ir tų tik narių klausimas išsiri- 
ša ant vietos. Proletmeno Dramos 4 kp. 
veikime buvo apkalbėta daug svarbių klau
simų. Nutarta daugiau kreipti damės į 
čiaaugusi jaunimą, lavinti jį sceniško lo
šimo.

Režisieriai turi parinkti tinkamų veika
lų, sudaryti grupę jaunuolių lavinimui. Kuo
met gerai prasilavins jaunuoliai, tuomet 
raportuoti į organizacijas ir kuri organiza
cija pageidaus, tai bus veikalas suvaidin
tas. Klausimas likos taip išdiskusuotas, 
kad be jokių atidėliojimų turi būti gyveni
me pravestas. Nutarta būtinai kreipti dau
giau atydos į abelną darbininkišką litera
tūrą ir ją platinti. “New Masses”, an
glų kalboje leidžiamas žurnalas turi pasiek
ti kiekvieną proletmenininką. Nutarta 
parsitraukti iš pradžių 25 egzemploriai. 
Minimo žurnalo platintoju išrinktas d. 
J.J. Butkus.

Dramos 4 kp. valdyba likosi užtvirtinta 
ta pati ateinančiam metui, darinkta prie 
senojo režisieriaus dar du : d. J. Greblikas, 
J.J. Butkus.' Suflioriai: d. U. Liutvinienė, 
N. Astrauskienė. Tie draugai ir draugės, 
kurie vieni darbavosi, dabar įgavo dides
nę energiją, nes pagelba didesnė pasidarė, 
stojos daugiau prie proletmeno darbo. 
Dabar bus Drama 4 kp. trys režisieriai, 
trys suflioriai, tai ir jaunimas turės dau
giau progos lavintis lošime, taip kad vie
ną veikalą ves vieni draugai, kiti kitą; 
proletmeno darbas eis gyvai, gal išveng
sime tokių skubių kliūčių, kokios buvo iki 
šiol.

Kadangi Dramos 4 kp. susideda iš da
lies Aido Choro, tai per Dramos skyrių 
patarta čiaaugusiam jaunįmui, solo, ^due
tams dainuoti ir anglų kalboje, . parink
tas darbininkiškas dainas.

Šiaip iš Dramos 4 kp. veikimo viskas 
tvarkoje. Buvo perstatytas šį sezbĄą vei
kalas “Mes Ir Jie“ A.L.D.L.D. 52’ kp. ir 
L.D.S.A. 17 kp. 13 d. gruodžio. Bįlvo Me
no Dramos, 4 kp. perstatytas veikalaš “Pas 
Daktarą“ A.P.L.A. 17 kp.

Reikalui esant, kuri organizacija ar 
draugija pageidaus,—Dramos kp., savo už
duoti atliks.

-o-o-o-o-o-
13 d. gruodžio atsibuvo Aido choro 

priešmetinis susirinkimas; gana skaitlin
gai narių choriečių dalyvavo,—taip ir 
reikia. , Pasirodo, kad Aido chorui yra dir
va gyvuoti, tik reikia suglausti spėkas 
prie dailės veikimo. Pasirodyti chorui 
netik lietuvių tarpe, bet ir tarptautiškame 
veikime. Klausimas visapusiškai išdiskusuo
tas; nutarta stengtis vengti tų paklai
dų, kokios buvo įvykę gal ne iš geros 
valios.

Dalinai visgi choriečius narius vargi
na skaudžiai žiaurioji bedarbė, kaip ir 

! kitus darbininkus, o tas daug ir pagimdo 
visokių nemalonumų. Bet visgi Aido choro 
nariai permato tą svarbą, kad šio krizio be
darbės laike, nors ir sunku, bet yra la- 

| bai gyvas reikalas choras palaikyti. Todėl 
susirinkime ir likosi nutarta, kad be jokių 
atidėliojimų .būtų griebtasi už darbo ir 
mokintis naują operetę ‘-‘Alkis“, kuri bus 
suvaidinta po naujų metų. Pilnai apkalbė
ta klausimas choro narių platinime an
glų kalboje žurnalą “New Masses”. Ir 
chore d. J.J. Butkus bus jo agentų.

Buvo užkvietimas Ukrainiečių Workers 
Educational Assosiation, kad Aido choras 
prisidėtą dalyvauti programoj 20 d. gruo
džio. Laiškas priimtas ir visapusiškai aps
varstytas. Aido chorui nėra galemybių da
lyvauti ; vieną, tai jau , mažai laiko pri- 

• įrengti; antra, Ukrainiečiai irgi yra apsilei
dę; jie buvo prižadėję pirmiaus rengtam Ai
do choro koncerte dalyvauti, bet suvylė Ai- 
diečius. Nedalyvavo ir nieko nepranešė Aido 
chorui, kad jie nedalyvaus. Aidiečiai nutarė 
parašyti draugišką laišką Ukrainiečiams, ko
dėl iš kalno nedavė jiems žinoti. Choras da
bar mano tarptautiškuose parengimuose pa
sirodyti,kad jie yra Aido choras, o ne kokis 
tautiškas stuobris. Ir jis tą savo žodį išpildys 
ateityje.

Jau ir šis faktas liūdija, kad choras tUri 
draugų ir didinasi, nes šiame, susirinkime įs
tojo į Aido chorą: J, Vasiliauskas, R. Beniu*

Kritika Buržuaziniam Menui

O. Gu-

Gu gas,
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DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimu .ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais jtalsyrhais. Keturios bo
dų ^lloysj ■ • - >'

KAINOS PRIEINAMOS. •

949-959 Willoughby Ave;
Tel., Stagg 884>.

(Draugų Greifenbergerio, Giedrio, Požėlos ir 
Čiornio atminčiai.)

šis, J. Stakvila, O. Vasiliauskienė, Allen Ja- 
nuliūtė, Jenė Januliūtė. Kuomet likosi svar
bieji choro reikalai aptarti, eita prie naujos 
valdybos rinkimo sekantiems metams.

Pirmininku išrinktas A. Misevičius, vice 
pirmininku K. Karpus, sekr. L. Liutviniūtė, 
rašt. Julė Šulinskaitė, ižd. J. Gudaitis; pra
mogų komisijoj įėjo sekanti nariai: 
daitienė, L. Liutviniūtė, K. Petrulis.

Gaidų komisijon: J. J. Butkus, W.
O. Gudaitienė.

Dabar tik reikia gana energingai 
darbuotis taip, kad nauja valdyba, 
tiems metams užėmus vietą, pravestų tąjį 
darbą, kokį iki šiol buvo užsibriežusi senoji 
valdyba tinkamai nudirbti. J. Savickas, O. 
žilinskiūtė, L. Liutvinaitė, J. Greblikas ir ki
ti dirbo tiek, kiek jiems leido aplinkybės; vi
sur tų nelemtų klaidų pasidaro, bet tai neiš
vengiama. •

Susirinkimo, tvarka ėjo tinkamoj formoj; 
smagu, kad proletmenininkai taip gyvai ir 
šaltai svarsto dailės trūkumus ir tūlas klai
das; tik tdip ir galima dalykai išdiskusavus 
prieiti prie dailės didesnio darbo.

Baigiantis Aido choro susirinkimui d. O. 
Gudaitienė pakėlė svarbų klausimą, tai sun
kioje ligoje sušelpimas mūsų sergančio drau
go P. Pekoraičio, kurį nelemta liga kankina 
jau keli metai; jis būdamas mūsų eilėse 
daug dirbo darbininkiškose organizacijose. 
Likosi nutarta parinkti aukų ir ką nors d. P. 
Pekoraičiui nupirkti varde Aido choro. Aukų 
susirinkime surinkta $3.21. Rodosi, d. 
O. Gudaitienė ir šiaip pasidarbuos, kad mi
nimam draugui liksis graži dovanėlė įteikta 
nuo Aidiečių.

Prie užbaigos reikia pasakyti, kad kaip 
visos kolonijos pergyvena tą nelemtą krizį ir 
sunkias labai aplinkybes; bet proletmeninin
kai visi draugiškai sugyvena, kaip vienos 
šeimynos žmonės. Aido choras pilnai stoja 
po vadovyste mūsų dienraščių “Vilnies“, 
“Laisvės” ir “Darbininkių Balso”. Ir dau- 
giaus turi vilties ką naujesnio, ką įvairesnio 
nuveikti proletmeno dailės srityje.

A. Mi—Čius,
Aido Choro Koresp.

Tai buvo-audrota naktis. . .
, Draugus apsmerktuosius mirtin 

Day vis tebelahkė viltis. . .
Jie manė: piktoji ranka
Negniauš jų gyvybės ūmai'.
Nors laisvės netekus brangios, 

Kančias jiems kentėti pris’eis, 
Bet vis tik juk laikas ateis, 
Ir laisvėn jie.vėl įsigaus.

Menuo, o gal metai praslinks, 
Vienybės jėgas kol suprąs 
Draugai nuskriaustieji visi.

Supratę jie eis ant žūt-būt, 
Krūtinėse kerštas liepsnos, 
Rankose kiekvien’s su ginklu, 
Tironų siautimą sudraus.

Tai buvo audrota naktis. . .
Ir geidė mūs brangūs draugai, 
Audra kad vis kiltų smarkyn, 
Kad 
Visi

Kad
Sykiu kad atvertų ir jiems 
Į laisvę sunkiausias duris. . .

Tai buvo audrota naktis. . .
I rytą betgi jau mažiau 

Bešėlo verpetai audros. 
Draugų nusmerktųjų mirtin 
Mažėjo gyvybei viltis. . .

Mirtis, tačiaus, jiems nebaisi, 
Tik gaila—darbų liekti daug.
Jei laisvėje būtų gyvi,
Dar daug padarytų naudos.

Bet ką gi?... Budeliai jau čia.
Jau veria sunkiąsias duris.
Ginklais apsi.tvarstę saugiai, 

, Jau lydi į lauką mirties.
Lauke jie visi keturi.

Surištos jų rankos kietai.
Kareiviai prirengti ginklais
Jau taiko į jų krūtines.

Mirtis nūn išskėtus nagus, 
Jau griebs nekaltąsias aukas...

Komanda: “Viens, du....“ 
Papliupo garsus šūvinys, 
Ir šitoj kraujuoto j scenoj 
Sukniubo kūnai mūs draugų...

ooo
Draugai nužudyti, bet jų

Pasėtoji sėkla bujos;
Troškimai, idėja brangi, 
Naujus sau sekėjus suras.

Ateis vėl verpetai audrų,
Už buvusius dau£ smarkesni, 
Ir šluos jie beteisės purvus, 
Ir šaknį piktybės išraus!

Buolio Sūnus,

“GAISAI”—Meno ir literatūros žurna
las No. 1—5, 1931 m., Kaunas.

Perskaičius visus penkis šių metų “Gaisų“ 
numerius, minčiai nėra ties kuo apsistoti; vi
sa kas taip bespalviška, nuobodu, apipu- 
druota, pigiai estetiška, kaip ir pats žurnalo 
vardas ir išviršinė jo išvaizda. “Gaisai“ 
orientuojasi į “lietuvį inteligentą” skaityto
ją, bet reikia abejoti, ar ir toji inteligentija 
juos beskaito, išskyrus profesionalus, literatus 
ir filantropinius “dailės mylėtojus“. Rimkai 

-kritikuoti “Gaisus“ būtų tat tik bereikalin
gas vietos eikvojimas—darbininkų ir kairio
sios inteligentijos masėse “Gaisai“ neturi ir 
negali turėti kokios įtakos, kurios galingu
mą mums reikėtų nušviesti. Jei mes vistik 
rašome apie “Gaisus“, tai tik tam, kad paro- 

. džius juos, kaipo pavyzdį bendro .šių dienų 
lietuvių buržuazines literatūros bejėgiško 
stenėjimo ir smukimo. Juk “Gaisai“ yra va- 
dovaujamasai tos literatūros organas; jame 
spiečiasi beveik visi senieji ir naujieji rašy
tojai. Kas charekterizuoja “Gaisus“, tas pats 
charekterizuoja literatūros skyrius kituose 
žurnaluose — krik.-dem. “židinyj“, fašisti
niam “Vaire“ ir t. t.

Imame poeziją. “Gaisuose“ ją daugiausia 
perstato jaunieji poetai. Iš senesniųjų užei
name tik P. Vaičiūną — tą nenuilstamą bur
žuazijos užsakymą amatninką, kuris gali ra
šyti eiles kokiomis tik nori temomis. “Gai
suose” P. Vaičiūnas duoda pagrindinį bur
žuazinės poezijos toną, kai aplinkui eina 
bendnąs ekonominiai politinis smukimas. 
Tai—nusiminimo ir nematymo ateities tonas.

Pakeli galvą—nei kelio, nei tako.
Vien tik pusnynai ir vėjo tau smūgis. 
Noris surikti, bet balsas užako. 
Džiaugsmas krūtinėj, kaip vaikas 

pabūgęs.
Šitokios nuotaikos persisunkusios

Vaičiūno ir kitų “Gaisų” poetų eilės. Visi jie 
akivaizdoj buržuazijos smukimo dainuoja:

O dienai praėjus pritilsti
Ir klausi nuliūdęs: kas bus?

Kiek įdomesnės tik eilės “Plūgo asmens dir
vą raiko“ (No. 2), kur Vaičiūnas mėgina 
valstiečio vargų motyvais dainuoti:

Vaikas serga. Karvė puolė.
Duona baigės prieš šeštinį...
Dievas davė žmoną uolią, 
Bet ir jai delnai ištinę.

Bet ir čia Vaičiūnas atlieka tik buržuazijos 
užsakymą—pagauti valstietį peva jo vargų 
motyvais, o paskui pašaukti:

Vaga, kuine! Dar pakaiski!
Neklausyk tos skundos gando!— 
Gal išarsim dalią vaiskią... 
Gal Dievulis širdį bando...

Iš senesniųjų užeiname dar ir kitą “nenuils
tamąjį“ eiliadirbį—F. Kiršą. Bet ir pas jį:

Ir nežinai, kas tolima—artima, 
Tik blankios ugnys plasta;
Su laime vakar supratome, 
O šiandien—slastai.

Reiškia, tas pats nusiminimas ir ateities ne
matymas. Kirša iš senai pasižymėjęs dar 
kaipo pigių meilės motyvų posmuotojas. Ir 
“Gaisuos” jis tebeposmuoja:

Mirgėjo tavo akys
Ir lūpos, kaip plaštakės,
Ir t. t., ir t. p.

Lyg sulyg to žaidimo “taip darykit, kaip 
aš“—senesniuosius pamėgdžioja jaunieji.

O jų gana daug, kaip grybų ant pūvančio 
buržuazijos kūno, privisę J. Kossu—Alek
sandravičius, A. Miškinis, P. Naujokai
tis, F. Breimeris, H. Radauskas, A. Paplaus
kas, B. Brazdžionis, B. Rutkauskas ir t. t. 
Tik jaunieji kartais nemoka įvilkti savo pu
vimo nuotaiką į tokias nudailintas simbolis
tines formas ir pasisako atviriau. Štat kad ir 
A. Miškinis “Nebepirmoj meilėj“ (No. 2) :

Po sutemas, kai nuobodu ir veik 
negalima.

Po karčiamas ir vis gilyn Į jas....
Vis gilyn į karčiamas, kai nėra kitokios bur
žuazinei kultūrai išeities—štai buržuazinės 
poezijos obalsis. Ir del meilės Miškinis atvi
resnis: ■ k

Iš vargo išrauti nusišypsojimai 
Seniai, ach seniai jau įgrįso. 
Jei' meilė—po velniais, tai meilė,— 
Reiškia tave turėti visą.

Aikiau, kas jie esą, pasisako ir F. Breime-

SCRANTON, PA.
PUIKI VAKARIENĖ 

NAUJŲ METŲ VAKARE

Rengia
A.L.D.L.D. 12-as Apskr. ir 

L.D.S.A. 4-tas Rajonas
Nauju Metų Vakare 

d. Gruod. (Dec.), 1931 m.
INTERNATIONAL HALL

427 Lackawanna Ave., 
, Scranton, Pa.

Prasidės 7:30 vai. Vakare

Draugai Darbininkai! ši 
į vakarienė yra rengiama- ben- 
idrai aplinkinių apskričių del t 
■ naudos darbininkų klasės, ito- 
!del visų darbininkų yra įūfcir 
•na pareiga atsilankyti ir nestik 
iš Scrantono ir.apielinkės, bęjt 
ir iš tolimesnių vietų apskričių. . 
ribose ir padaryti vakarienę 

’sėkminga. Prie skanių užkan
džių bus ir puiki programa.’

įžanga tik 75c. ypatai

Visus širdingai kviečia ;
Komitetas.

a Int Šių Stočių Galite Gauti 
I? “Laisvę” Philadelphia, Pa.

604 Race St.
S. E. 6th & Callowhill

i 6th
I 3rd
I 5th

7th
, 7th
I 7th
i 3179

259 South 6th
3rd & Lombard
N. E. Front & South
2nd
726
3rd
923
1215 South 2nd
Franklin & Vin#>

Bell Phone. Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABORIU8-UNDERTAKER 

l*bai»»Muoja ir laidoja nnailraiiaa ant 
riaokfų kapiniu. Nori^tlaji girainio pa
tarnavimo it už kainą nullfidimo
valandoje iankifėt paa Paa mtte
galite gauti totui ant viankiij kapinių kvo 
r«rtar>a)<,st »levo m ir už ž*wa kainą. _

1023 Mt. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

IŠLAIMĖKITE
! Ekskursiją j Sovietų Sąjun* 

gą Dykai

Šiandieną grįžtu tau, aš kaime, 
Aš, tikras didmiesčio sūnus.
Sūnus vėjavaikis, paklydęs, * 
Kaip gandas nerimo lakus.

Toks tai buržuazinės poezijos .veidas “Gai
suos“. Bet jei poezijoj esama bent vardų 
gausybės, tai prozoj ir to nėra. Iš senių—V. 
Krėvė ir “Gaisuos“ tebeseka savo stilizuotas 
nuobodulio pasakas (šį -kartą apie “Nuotaką 
ir aitvarą“), kurios savo bernelių—-karalai
čių sentimentalumu turinčios kurstyt stokuo- 
jančios smunkančios buržuazijos tėvynės 
meilės jausmus. Jam turavoja šitokio patrio
tizmo skiepinime A. Puida savo kunigaikštiš
kos Lietuvos prasimanymais - padavimais 
(“Vaidevutis ir Brutenis“). Romo Striupo

(Tąsa 4-tam Pusi.)

Oficialia organas Lygos delei 
Gynimo Negrų Teisių 

110,000 NAUJŲ SKAITYTOJŲ, 
ši dovana bus duodama tam 

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

SKAITYKITE ' 
UŽSIPRENUMERUOKITE / 
Kainos: $1.00 už mėtus, 60c. 

už 6 mėnesius, 30c. už 3 mė
nesius ir 3c. už vieną kopiją. 
Specialės kainos tiems, kurie 
užsisakys pluoštą virš 200 ko
pijų.

THE LIBERATOR 
50 E. 13th Street 

New York City



Pirmad., Gruod. 28, 1931Puslapis Ketvirtas

bus šokiai prie lietuviškos orkestros. 
Įžanga 25c porai. Nuoširdžiai_ kvie
čiame visus. Rengėjai.SUBMAR1NAI A. S. Niovikov-Priboj

Vertė D. M. šolomskas

SACRAMENTO, Cal. — 
Gruodžio 25 d. čionai spro
go lokomotyvo boileris ir 
ant vietos užmušė du dar
bininku.

Antanas Radvilas
Valgių Krautuvė 
128 Morton Street

Paul Tarabelda
Valgomų Daiktų Krautuvė 

2533 Emerald Street

(Tasa) “Pergalėtojo audru”, ant- juru ir į platų
-Tu klausi, ar matyt juru kraštai ?-tę J PaSaU^V ir supa galingos bangos,

se jūreivis, pasitenkinęs mano susidomėji- nuskęsta į jūrų dugną.
mu jo pasakojimu.—Nei biskio, po velniu, i . . . ..! „ . . x • i o n v - -t 2- i —Na, dabar jau man su jumis nepake-kur tu ten matysi kraštus? Gali užsilipti liui ’reišks įreivis prie kryžkelės, 
nors ant didžiausio laivo bokšto, vistiek >  Keliaukite sveikučiai.
nematysi. Kartais laivas plaukia savaitę,' —Iki pasimatymo,—abu su motina afr- 
kitą, o aplinkui vis—vanduo ir vanduo. , sakėme jam.

Aš žiūrėdamas Į blizgančią upę, sten- , —q jfls> gerbiamoji, labai nepykite ant 
giausi persistatyti jūras, bet man visą lai- manęs, kad aš šį-tą šiurkščiai išsitariau,— 
ką kliudo tą padaryti; kitoje pusėje mato-. kreipėsi jis į motiną, atsisveikindamas.— 
si medžiai ir krūmai, o toliaus laukai ir; Myliu pajuokauti. Tai jau nuo dievo duo- 
lygumos. ^a, jis patsai didelis juokdarys. Štai

i kad ir jūrose, kartu su kitais gražiais gy- 
—Kaip gi tai gali būti—kraštų nešima- • vūnais ir žuvimis gyvena aštuonkojis. Vėl

imas žino, kokis tai keistas gyvūnas. Argi 
I tai ne juokas? Arba pas mano dėdę karvė

• jis turėjo dvi gal
vas—o tai kas, ar tai ne dievo šposai? O 
prie to, poniute, aš ir patsai su kunigija 

Aš jau einu, užrietęs galvą ir vedžioda-' turiu šiokių-tokių ryšių...
mas akimis po mėlyną dangų. Iš ten I . Nejaugi!—nustebus sušuko mano mo-
girdisi gražus čiulbėjimas vieversėlių įritina.
augštai matau skrajojantį vanagą. Maty- į —Kaipgi ne, pilnai. Pirmas dalykas, aš 
damas vanagą, manau, tai taip ir laivas' mokinausi rašyti pas kunigo pagelbininką, 
“Pergalėtojas audrų” plukioja ant jūrų, l o antras dalykas, mano tikras dėdė tik 
kaip vanagas dausose. Stebėtina, kaip tai1 tuom ir užsiėmė, kad apvogdavo vieną po 
gerai. į..................I

Jūreivis smagus ir negali tylėti. Pakol i 
aš buvau užimtas savo mintimis, tai jis jau Į 
pasakoja motinai apie tai, kaip jis pas vie-i 
ną minyką mokinosi paveikslus piešti.

—Tas minykas buvo didelis latras ir ne- i 
apsakytas begėdis. Kartą jis užsakė man i 
nupiešti “dievo motiną”, o patsai į karčia- ■ 
mą nuėjo. Nupiešiau aš tą “dievo moti- ■ 
ną”, kaip mokėjau, laukiu savo mokytojo. į 
Tik sekančią dieną jis sugrįžo namo. At
sistojo prieš tą “šventą” paveikslą, įsirėmė 
rankomis į šonus ir pasileido juokais. “O, ■ 
tai kas pas tave išėjo,—sako jis.—Argi tai; 
“dievo motina”? Tai, tai...” Ir pradėjo j 
juokus daryti ir iš manęs ir mano p^yaiks- į 
lo. O ant galo nesivaldydamas pridėjo: : 
“Pridirbk jai barzdą, tai už Nikalojų pa-! 
laikysi...” Netekau kantrybės, supykau i 
ir susimušiau su juom. Šai kaip jie daro i 
tuos “šventuosius” paveikslus...

Jūreivis nori dar daugiau pasakoti, bet 
jau motina perkerta jį. —Nereikia kal
bėti apie tai. Geriau apie jūras papasa
kok ...

Jūreivis sutinka ir pasakoja apie jūras. 
—Vargas, kada ant jūrų audra. Tokį lai

ką mes pergyvenome paskutinėje kelionė
je Atlantiko didjūryje. Kaip tai užplau- i 
kė tamsūs debesys ir uždengė dangų. Apa-1 
čioje jūros—vanduo ir viršuj vanduo. Dan- i 
gus pajucdavo, tartum dievas juodylą pa-; 
liejo. Iškilo galingas vėjas ir, tartum ko-1 
kis valkata girtuoklis, pradėjo kaukti ir: 
smarkauti. Jūros iškarto labiau siūbavo, i 

'O paskui įdūko, ir pradėjo eiti baisiausi ! 
vandens volai. Oh, tai buvo audra! Bet į 
neveltui mūsų laivas turi vardą “Perga-; 
lėtojas audrų.” Nesibijo jis ir galingiausių ■ 
audrų. Užsirita ant jo vandens banga, | 
užlieja visą jo denį, o jis, kaip tas veršis, | 
tik labiau pasipurto ir eina pirmyn. Bet i 
mūsų laivo ir kapitonas yra vienas iš su-1 
gabiausių. Jo veidas galėtų tarnauti ge- i 
ra iškaba del karčiamų. Bet jo širdis be I 
galo pikta. Kartą jis buvo girtas ir pama-; 
tė jūroje ryklę ir puolė nuo laivo ant jos į 
su kinžalu (didelis aštrus abiem pusėm pei- i 
lis). Papjovė jis tą didžiagerklę, papjovė ■ 
į vieną minutę. Taip ir dabar buvo laike i 

’ audros. Mūsų kapitonas prisilakė iki kak-1 
’ lo, atsistojo ant tiltelio, kojas plačiai pas-1 
>! tatė ir'kartoja: i

' '; i
“Myliu pasiklausyti pragaro muzikos!” Į 

O jūros putoja ir eina didžiausios bangos. į 
Vanduo viršuj, vanduo apačioje ir iš šo-! 
nų...

—O, dieve, kokios tai baisenybės!—atsi
duso motina.

—Nieko baisiaus čia nėra,—atsake jai 
jūreivis.—Iškarto dreba kojos, o paskui 
pripranti prie visko.

Mes atsitraukiame kiek toliau nuo upės. 
Kelias eina tarp rugių, mėlynos rugiagė
lės žydi, kyla malonus kvapsnys. Jūreivis 
mums aiškina apie savo tarnystę ant lai
vų, gėrėdamasis patsai ir be galo žadinda
mas mano vaidentuvę. Ir kiek aš daugiau i 
prisiklausau apie jūrą, tiek man labiau i 
darosi nemalonus klioštorius. Jau mane 
traukia ne į klioštoriaus gyvenimą, ne į 
atskirus kambarėlius minykų, o ant laivo

to?
' —Pažiūrėk į dangų,—juokaudamas kai-.

ba jūreivis—kur kraštai jo? Tai taip ir ant pagimdė veršiuką, ir 
jūrų. Jūros taip, kaip dangus, mėlynos 
Na, tai ką, žingeidu tau, jaunuoli, a?

i kitai bažnyčią. ..
Į —Vaje, vaje! Kokis tamsta juokdarys,— 
įkalbėjo motina, linguodama galva.

—Štai, jaunuoli, iš tavęs, man rodosi, 
geras jūreivis būtų.

' (Bus daugiau)

Kritika Buržuaziniam Menui
(Tąsa nuo pusi. 3-čio) 

pretencingi stenėjimai neverti ir paminėji
mo, lygiai kaip ir V. Katiliaus “Gyva vizi
ja”. Iš jaunųjų prozoj praktikuoja dar P. 
Orintaitė (“Pakūtmarė”), duodama šių die
nų buržuazinės literatūros priėjimo kaimą 
vaizduoti pavyzdį: paimti kokį socialiniai 
kuonereikšmingiausį siužetpalaikį ir stengtis 

I

pasirodyti “giliais psichologais” kaimiškų 
žmonių vaizdavime. Tokis kaimo vaizdavimo 
būdas išviršiniai palieka realizmo kaukę ir 
leidžia apeiti negeistinus buržuazijai kaimo 
socialinius prieštaravimus. Lieka dar švaisto 
fragmentas “Ragana”, švaistas—“šilkinės 
Suknelės” ir “Naujau Gyvenimai!” autorius 
rodė nors pilnai lojališko buržuazinei Lietu
vai, bet vis tik šiokio-tokio smulkiaburžuazi
nio nepasitenkinimo. “Raganoj” gi jis išstoja 
kaip šimtaprocentinis buržuazijos pliažinis 
rašytojas, kai paprastas ištvirkavimas mėgi
nama pridengti “tragiškos meiles” vaizda
vimu.

Tai ir visa penkių numerių proza, jei nos- 
kaityt J. šeiniaus “Atsiminimų apie Vytau
tą”, kurie dar kartą, nors pavėlintai, išgar
bina Vytautą ir apšmeižia rusus aplamai, pa
ėmus rodyti caro biurokratus (“Jei nebūtų 
rusas, būčiau manęs, kad jis labai geras 
žmogus”—rašo šeinius). Bet šeiniaus atsi
minimai dar nebaigti.

Savos literatūros menkumą “Gaisai” sten
gias atpildyt vertimais , bet apie juos čia ne
kalbėsim. Kritikos skyriuj rcodo savo idealis
tinį patriotizmą prisiekusia “Gaisų” kritikas 
V. Bičiūnas. Išgarbinęs literatiniai menka
vertį fašizmo skiepintoją A. Puidą, V. Bičiū
nas mėgina ir “pafilozofuoti” del lietuvių li
teratūros (str. “Tarp romantizmo ir realiz
mo”). Visa ta idealistinė “filozofija” tačiau 
tikram lietuvių literatūros istorijos nušvieti
mui nič-nieko duoti negali, tik dar labiau 
viską supina pritraukiamais nž plaukų neva 
istoriniais daviniais, sulyginimais ir t. p. O 
tiso to rašto uždavinys—nuvainikuoti realiz
mą literatūroje ir jo vieton iškelti visokio 
“literatūrinio impresionizmo diegus”, ku
riais geriau reiškiasi “tautos kūrybinė dva
sia literatūroje.” Realizmas esą “iškrypsta iš 
literatūros vėžių, susija su visuomenine 
akcija”, kuri jį “atitraukia nuo tikrojo me
niškumo”. Bičiūno tat kaipo kritiko ir “teo
retiko” uždavinys^—-pateisint buržuazinės li
teratūros bėgimą nuo tikrovės vaizdavimo, 
nuo realistinių kūrybos metodų, kuriais eida
ma ji verčiama būtų giliau ir, kas svarbiau
sia, masėms prieinamiau rodyti savo supuvi
mą ir smukimą. Dabar gi tą viską literatūroj 
galima padengti simbolistinėmis, impresio
nistinėmis, romantiškomis ir kitokiomis 
“Gaisų” miglomis.

Tai tokį buržuazinės literatūros frontą 
mums rodo “Gaisai”. Jis sukliuręs ir be vys
tymosi jėgos, kaip ir visa buržuazinė tvarka.

B. P.
“Priekalas”.

Dr. Jonas Repšys
881 Massachusetts Ave.

(arti Central Square) 
CAMBRIDGE, MASS.

Tel. Porter S789
OFISO VALANDOS:

Nuo vai. vakare.
Nuo 2-4 po pietų ir 
Nedūliomis: 10-12 vai. ryte.

Tel. Porter 3789

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

HARTFORD, CONN.

RMUMKirnA

Tarptautinio Darbininkų Apsigyni- I 
mo susirinkimas bus pirmadienį, 28 į 
d. gruodžio, po No. 29 Lawrence j 
St., 8-ta vai. vakare. Tai bus meti- j 
nis susirinkimas, todėl visi nariai ; 
dalyvaukit.

Komitetas. I
GRAND^RAPIDS^~MICH.

Linksmas Nauju Metu Pasitikimui i 
VAKARAS

Puikią muzikalę programą duos Lie- j 
tuvių Dailūs Choras. Rengia Lietu- j 
vos Sūnų ir Dukterų Draugija ket- ■ 
vergo vakare, 31 d. gruodžio (Dec.), ' 
1931, Savo Svetainėje, 1057 Hamilton 
Ave. Pradžia 8-tą vai. vakare, ši i 
draugija kas met rengia nauju metų 
sulaukimui vakarą, kaipo iškilmę. : 
Šiemet ypatingai iškilmingas ir įdo- ■ 
mus šis parengimas, nes apart geros ■ 
programos bus duodama veltui karš- j 
tos kavos ir užkandžių. Lai jsitė- | 
mija jaunimas, kad po programai 1

iiiieiiieiiii

Žemiau Paduotu Biznio {stai
gu Skelbimai Tilpo Darbinin
kų Kalendoriuje už 1932 M.

MONTELLO, MASS.
J. Petrais-Petrušiene 

Restaurantas
2 Arthur Street

J. Sidaras ir N. Maskvitis 
Crystal Boti ling Company , 

85 Arthur Street
Boston Sales Company 

Aprėdalų ir čeverykų Kraut, į
657 No. Main Street

Klemensas J. Navickas 
Bučernė ir Grosernė 

65 Vine Street
P. Vessel 

Bučernė ir Grosernė 
34 Bellevue Avenue
Adam Vaitekūnas

Graborius
679 No. Main Street

A. Atkočaitis
Bučernė ir Grosernė 
81 Sawtell Avenue
Vincas Zinkevičius

Mėsinyčia
17 Arthur Street

■ Frank Pūkelis 
Bučernė ir Grosernė

57 Vine Street

STOUGHTON, MASS.
William Stulgaitės

Budavoju namus 
293 School Street

TŪKSTANČIAI
DARBININKŲ
LAUKIA JO

Petras Valantukevičius
Walent Coal Company 

Canton Street
Juozas Gužauakas 

čeverykų Taisytojas 
1331 So. 2nd Street

CAMBRIDGE, MASS 
Dr. Jonas Repšys 
Lietuvis Daktaras 

881 Massachusetts Avenue
Petras Zablackas

Bučernė ir Grosernė 
632 Main Street

ISLINGTON, MASS. 
Myopia Club Beverages 

Grafton Avenue
NO. ABINGTON, MASS. 

Liudvikas Končius 
Lietuvis Bitininkas
57 Battery Street

CHESTER, PA.
A. Degutis 

Kostumerskas kriaučius 
818 Morton Avenue

Puiki Grosernė 
600 J/z E. 9th Street

PHILADELPHIA PA. 
Dr. Wm. Meyerson 

63 N. llth Street

J. Lucatsky 
žuvis ir Groseriai 

519-21 N. 2nd Street
C. K. Poshka 

Kostumierskas Kriaučius 
• 3244 Edgemont Street

M. J. Deksnys 
Kostumierskas Kriaučius 

554 N. 5th Street
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Papievis
Lewis Restaurantat
258 N. 13th Stree

Anthony Urban |
Grosernė ir Bučern! . 

4651 Stiles Street/
Pete Klevinskąs (

Mėsinyčia
j N. W. Cor 2nd ir Reed 1

Roy Baking Compe 
' Bekernė * 1 i

1021 Spring Garden S'
' ~~W. B, LubitŲ”į

Gėlių Krautuvė i
1225 S. 2nd’ Street

A. Kupčiūnas
Dviračių Kruutųv* 

4702 Melrose Stre
K. Babilius

Ręstaurantas |
814 Vine Street ■
William Rapp I
Restaurantas f 

1232 N. llth Strd

Mikolas Zdanavic
Kostumierskas Kriau 

4766 Tacony Stre^
Jonas S. Rainys!

Valgomų Daiktų Kraul 
110 W. Thompson St 

Petras Baranauske
Bekernė

900 W. Somerset S
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REIKALAUKITE!
IR TUOJAUS
PLATINKITE
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KAINA 25 CENTAI 
.PLATINTOJAMS
GERA NUOLAIDA

VISA GALE , 
PROLlTARIATUl!

IŠLEIDO “ LAISVE’ 
46 Ten Eyck Street
Brooklyn, N.Y.
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SODTRBUKY ir OXFORD, CONN i

Šitoj apielinkėj lietuvių ūki-: 
ninku neperdaugiausia gyve-' 
na, o ir tie toli vienas nuo kito ■ 
ir sunku yra, jeigu reikia grei- i 
tai atsiliepti į dabartines dar- ■ 
bininkų kovas, bet visgi sten-1 
giamės nors materiališkai, 
kiek galint, remti darbininkų 
kovas. Pereitam A.L.D.L.D. 
225 kuopos susirinkime, gruo
džio 13 d., iš kuopos valdy
bos raportų pasirodė, kad 
kuopa ir nariai pereitą metą 
kiekvienam susirinkime nors 
mažai/ bet skyrė pinigų dar
bininkų kovoms ir kitiems sa
vo klasės reikalams; taipgi ir 
pas draugus privatiškuose pa
silinksminimuose buvo renka- 
moš ‘ aukos darbininkų reika
lais;

Draugai ir draugės, ateinan
tis metas mums bus dar sun- 

• kė&nis ir mes turime daugiau 
veikti tarptautiniai, 
šiol mes tarptautiniai neveikė
me taip, kaip reikia. Mat, 
mūsų buvo visos spėkos dėtos,; 
kad susiorganizuot ir mūsų Ii- i 
teratūros kuopą turėt stiprią, I 
kas mums ir pasisekė. Kuo-1 
pa baigė šituos metus su gar-! 
be, nors ne pilna: 36 nariai' 
visi užsimokėjo pilnai; vieną! 
taip sakant praganėme, bet i! 
jo vietą gavome 7, nors pilnos' 
kvotos nepadarėme, tai 40 na
rių, kaip buvome pasižadėję; 
bet va kas yra laimėta; ga
vome jaunuolių dar daugiau; 
tai viena,* o kita, mus džiugina 

t ir drąsina, kad mūsų jaunuo-i 
liai pradėjo veikti ir jau drau
gijos reikalus supranta. Ra
šančiam šiuos žodžius teko 
matyti, kaip kuopos valdyba 
pridavė knygas ir visą kuopos 
turtą ir veikimo dokumentus 
už antrą pusmetį 
komisijai pertikrint, 
misija vien tik iš 
buvo nuskirta.
dirbo, vienas kitą 
pralenkti žinojime; 
valdybai buvo nuostabu 
jaunuolių tokio gabumo, ir yra 
ižtikrinta, kad raportas at- 

nantį susirinkimą* bus jau-, 
nuolių išduotas geriausias, ko
kis kuopos archyve tik randa
si.

Draugai ir draugės, mes, 
taip sakant, senai matydami 
mūsų darbo tokius džiuginan
čius rezultatus, negalime ant 
vietos stovėti. Literatūros 
kuopa jau yra užbaigta orga
nizuoti, tik reikia ją palaikyti. 
L.D.S. 93 kuopa taipgi jau 
turi per 20 narių, žinoma, da 
reikės gerai padirbėt, kad bū
tų ir pašai pine kuopa stipri, 
kuri, beje, dar jauna, vos tik 
metų amžiaus.

Dabar mūsų užduotis yra 
suorganizuoti Komunistų Par-! 
tijps kuopelę, ir mes turime ! 
ateinanti metą ją suorganizuo- i 
ti. Tai bus mūsų vadovas vi- . 
sv.ose mūsų darbuose. Dar- I 
bas turi būt pradėtas su pir
ma diena sausio.

Kuopa aukojo iš iždo Lietu- j 
zos politiniams kaliniams $2, ; 
taipgi ir nariai aukojo pagal į 
išgalę: po 25c J. Ivanauskas,. 
J. Slušinskas, J. Pakush, V. ' 
Dūda, Kaz. Sinkevich, J. Kay- 
tis ir J. P. Chepulis; viso 
$3;75. Pinigai pasiųsti D. M. 
Šolomsko vardu ir prašyta, 
kad perduotų tai įstaigai, kuri 
rūpinasi Lietuves politiniais 
kaliniais.

L.D.S. 93 kuopa pereitą su
sirinkimą gavo du nauju na
riu, Joną Gradziavieių ir Onu
tę Slušinskiūtę, jaunuolę. Mes 
tikimės, kad Onutė prikalbins 
savo jaunas drauges bei drau
gus į L.D.S. 93-čią kuopą ir 
kuopai bus užtikrintas gyveni
mas dteičiai.

Draugės ir draugai, abiejų 
kuopų ateinantį metą mūsų 
susirinkimai bus laikomi pirmą 
nedėldienį kiekvieno mėnesio 
tuo pačiu laiku ir toj pačioj 
vietoj, kaip pirmiau įvykdavo. ‘

Sekantis susirinkimas įvyks 
3 d. sausio. Visi būkime, nes 
bus patiekti metiniai raportai 
abiejų kuopų. Taipgi turėki
me naujų narių. Pradėkime, 
kaip naujų narių gauti, taip 
ir savo mokesčius pasimokėti 
su pradžia metų, o tada pa
sekmes turėsime geras.

Southburio Girininkas,

STAIGUS UŽGULIMAS ANT GENERAL 
ELECTRIC MANUOS DARBININKŲ

nes iki

1931 m. 
o visa ko- 
jaunuolių 

Jaunuoliai 
norėdami 
ir kuopos 

iš

SCHENECTADY,
1 General Electric Kompanija 
kaip tik šventėms paskelbė' 

! vieną iš šlykščiausių savo gud- i 
Į rybių. Darbininkams bus ka-1 
i pojamos algos, ir nieks neži- 
1 nos kiek, nes kompanija pasi- j 
' lieka teisę “ištirti,” kiek bus 
j kam kertama.

Kompanija taip pat pranešė ' 
i apie naikinima darbininkams i 
.koncesijų, aroa įvairių pirmy- 
bių. Darbininkas išdirbęs tre

jus metus, pirmiaus, gaudavo 
! vieną savaitę apmokamų vaka- 
cijų, o išdirbęs dešimts metų 
gaudavo dvi savaites apmoka
mų vakacijų. Dabar tas vis
kas atimta. Pirmiaus darbi
ninkas,' išdirbęs penkis metus, 

i gaudavo penkiais nuošimčiais 
! daugiau darbo mokesnio. Tas 
j irgi atimta.
! davo mokama, 
ir pusę, 
lygį, kaip 
valandas.

Visiems 
I bininkams 
j klausimas, 
i tas nuošimtis algos, 
l jo, uždarbiai 
i nukirsti, taip kad bus pralenk
tos visos kitos algų kapojimo

Už viršlaikį bū- 
kaip už laiką 

Dabar turės dirbt už 
ir paprastas darbo

tos kompanijos dar- 
dabar mintyj stovi 
kokis bus nukirs- 

Be a be
bus skaudžiai

ninku suėjimuose-konferenci-į New York.—Nils Beuhn 
jose daug buvo diskusuojama i gmona> švedu kilmės, paša- 
apie ištižimą ir visokius trū-, kaimjnĮęai; jOg ji kalėdas 

praleis “labai ramiai viena 
sau”. Bet kuomet vyras su- 

Vietinis. i grįžo iš darbo rado drauge

trū- j 
kumus; dabar kaip tik laikas 
tuos blogumus naikinti iš šak-

.— gudrybės. Nors darbininkai ■ Hl-1- i
, ir nesijaučia netyčiomis nugąs- J 
i dinti; sako, gaunam, ko ir ga- į 
i Įima buvo tikėtis. Bet visiems I 
stovi galvoje klausimas: ką i 
darysime, ir visi tatai disku-1

i suoja.
| Vienas keblumas, tai kad 
i šis kampas yra visai atsi
likęs nuo organizuoto revoliu- 

; cinių darbininkų judėjimo, 
i nors, antra vertus, ir darbinin- 
i kų išdavikai čia senai neturi 
jokio pasitikėjimo. Taigi da-! 
bar klausimas: kaip seksis! 
pralaužti reakcijos frontą, nes ; 
visiems žinoma, kad General :

i Electric Kompanija čia viską ;
i valdo ir viską aktyviai seka. J

Apart to, čia yra didžiau- j 
sias šiandieną perteklius dar-' 
bininkų aristokratijos, lavintų ' 

' darbininkų; taigi kompanija ir 
’ jiems rengiasi kirsti algas, pa-' 
i gal savo nuožiūros; ir dau- 
! guma tos darbininkų aristo- 
i kratijos gali būt visai nustum- i 
i ta į .skurdą.

Mes, senieji industrijos ve- i 
' terauni, jaučiame, kad bile 
; dieną vėjas gali nublokšti, tik 
nežinia kur

Pastai

negyvą virtuvėj,’ užtrenku
sią gazu. Pati nusižudė.į 
Paliktam raščiuke prašo vy
rą atleisti jai už tą baisų 
žygį.

LIETUVIS GRABORIUS

laikais darbi

CAMBRIDGE, MASS. CAMBRIDGE, MASS.

P

273 Broadway

surengia puikiu.- ba- 
šįmet specialiai prie Ba- 
svečų.
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(ASSOCIATION OF LITHUANIAN WORKERS)

Turi Keturis Apsaugos Laipsnius:

Apsaugos Mokestis pagal Amžių Aplikanto

1932 m.

mokestis po 30, C>0 ir 90 centų j mėnesį 

pagal laipsni

Kiel 
savoje 
likusią šeimyną sušelps.

Del platesnių informacijų rašykite į Centro raštinę sekamai:

4
J.L>.<5

Didžiausia Darbininkų Savišalpos Organizacija

, $300, $600 ir $l>000. Taipgi Tris Pašaipo

Laipsnius: $6, $9 ir $22 į Savaitę

ROOM 102

MODERNIšKIAUSI ]

Rengia Cambridge’aus Lietuvos Dukterų ir Sūnų 
NAUJU METU DIENOJE

CYPRUS SALĖJE
40 PROSPECT ST., CAMBRIDGE,
Balius prasidės 4 va!, po piet ir trauksis iki vėlai

Lietuvos Dukterų ir Sūnų Draugyste visados 
liūs ir visi atsilankiusieji būna patenkinti, 
liaus esame prisirengę, nes laukiame ^laug

VALGIŲ IR GĖRIMŲ BUS PAKANKAMAI
Orchestra viena iš geriausių visoj apielinkėj: BERT ORRIS and

HIS MUSICAL REVIEWERS iš Brockton, Mass. * ,
Todėl nepamirškite, kad 1 d. Sausio, Naujų Metų Dienoje, bus pui- 

kiausis balius, ir visi seni ir jauni, vietiniai ir iš apielnkės, prašomi 
atsilankyti. Smagumo 
Įžanga: Vyrams 50c.;

Važiuojant i Balių

MASS, 
nakties

turėsite kupinai.
Moterims—35c. Kviečia Komitetas.

iš kitur, reikia .išlipt ant Central skvero, 
netoli ir svetainė.

VISIEMS VEDUSIEMS IR NORINTIEMS VESTI
AR SUPRANTATE lyties gyvenimo apsireiškimus?
AR PAŽĮSTATE ženybinio gyvenimo pareigas?
AR ŽINOTE apie lyties ligas ir kaip jų saugotis?
AR NORITE žinoti teisybę apie saužagystę, prosti

tuciją, ir t. t.?

IKžA' Tas viskas plačiai aiškinama neseniai išleistoje knygoje

Apie Lyties Dalykus
PARAŠYTA D-ro W. i. ROBINSONO.

Knysra didelio formato, bu paveikslėliais ir apdaryta. Kainu $2.00.

Reikalavimus ir pinigus siųskite šiuo adresu:

J. BARKUS,P“o'2’- New York, N.V.
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TEL. STAGG X
2-5043 ©

NOTARY 
PUBLIC

MATHEW P. BALLAS
( B I E L A U S K A S )

INC

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

MŪSŲ ĮSTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų šalių, ir iš čia 
PASIUNČIAM f KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ 
P1RM/\JAI PAGALBAI AMBULANSINĮ AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI Ix LIGONINE IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTEPŲ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. . DUODAM' GRAŽIA^ V1EIW SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS į MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAU3IM.

MŪSŲ RAŠTINE ATDAR/k DIEN\ IR NAKTĮ. MUSŲ 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.
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LU PA. KAILĮ

unkios.
tavai
metu

Prie

n E

GELGAUDIŠK1AI.
gelžkelio tiesimo dirba nema
ža darbininku, 
labai

Darbo sąlygos 
Už m eteri ga- 
bėgių vasarospatiestu 

mokėjo nedaugiau 30c. I

KEPTUV JE
iv/ Kjn-ctftjĄ Brooklyn, N. Y.
A. M. Balchunas, Savininkas Tel., Stagg 2-5938 , 2-

ASSOCIATION OF LITHUANIAN WORKERS
Brooklyn, N. Y.

PRENUMERATOIHŲ, PLATINTOJŲ IR
rėmėjų domeii

LITERATŪROS, POLITIKOS IR VISUOMENĖS MOKSLU

navimo 
žemą

JUOZAS KAVAI!"
3||

Norintieji ge
riausio patar-Jh

1/
■

1

F
ir už
kainą,

nuliūdimo va
landoje iauki- 
tčs pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
1G2 Broadway

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

Tel.: So. Boston 0304-W

Laisniuotas Graborins
Pennsylvania ir New' Jersey Valstijose 

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

PHILADELPHIA. PA.

Telefonai: Bell — Oregon Ii 116

Keystone — Main 1417

TELEFONAS ATDARA DIENĄ *>■
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

/ienas lietuvis darbininkas ir darbininke turėtų priklausyti 
pašalpinejc organizacijoje, kuri, ištikus nelaimei, jį, ja bei

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

Įžanga Dieną ir Naktį 50c 
Subatos vakare 75 centai

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

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati
darė naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsiperinuti veltui! 
MOTERIMS PANEDĖLIALS IR UTAKNINKALS, nuo 
JO valandos dieną iki 12 vai. vakare 
kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, ' 
ro vanojimosi kambarys 
kambarys; taip pat RE 
rant uotu patarna v i m u.

Trys gariniai 
Turkiškas ir ga- 

Didejis, oringas miegojimui 
STORA’NAS su geriausid ga-

C* .1 LlMVaiVU k/č.*} 
TIES BROADWAY IR

KELRODIS
B. M.

ėda Eit?. Kas Mėnuo. 40 pt3sl. Didumo, 
Gausiai Eiiustruojamas

‘TRUCKAI.O” perėjimas iš dvimėnesinm j mėnesinį, o taipgi 
platesnis bendradarbių susispietimas, pačio redakcijos aparato 
susUpiinimas duoda galimybes 1932 m. žymiai pagerinti jo turi
ni ir išvtmglF visos eiles trukumų, kurie buvo pirmaisiais “Prie
kalo” ėjimo metais.

“PRIEKALE” telpa eilės, apysakos, vaizdeliai ir aprašymai, 
vaizduojantieji SSRS, darbininkų ir darbo valstiečių gyvenimą, 
kova ir atsickimus socialistinės statybos fronte ir Lietuvos, Ame
rikos ir kitų kapitalistinių šalių darbininkų ir darbo valstiečių 
gyvenimą ir kovą, lašo visais aktualiais proletarinės literatūros 
klausimais. ....

“PRIEKALAS” turi nuolatinį skyrių “Socialistinė SSRS. Staty
ba,” kuriame plačiai nušviečiama socialistine SSRS, statyba, kul
tūrinės revoliucijos laimėjimai ir aprašinėjama svarbesnių ŠSRS. 
socialistines pramonės, sovehozų ir kolchozų gyvenimas ir augimas.

“PRIEKALAS” daug domės skiria antireliginei propagandai ir 
turi pastovų skyrių “Bedievis,” plačiai nušviečia įvairių tikybų, ku
nigų, popų, ir kitų darbo žmonių priešų, prisidengusių tikybos 
skraistėmis, veikimą ir darbus.
“PRIEKALAS” nesitenkina vien dailiosios literatūros, SSRS, 

sccialės statybos ir antireligines propagandos sritymis; savo skil
tyse jis rašo ir kitais aktualiais oolitiniais klausimais ir turi sky
rius: ‘Kapitalo Šalyse,’ ‘Iš Revoliucinio Judėjimo Istorijos,’ ‘B’blio- 

grafija ir Kritika’ ir hit.
“PRIEKALO” reguliarus išėjimas ir vi

mas pirmiausia priklauso nuo aktingo mūsų skaitytojų, platintojų, 
bendradarbių ir rėmėju paramos, 'r-’-’ .......
prenumeruoti “Priekalas,” rinkit 
remti jį.

“PRIEKALO” Kain-a:
3 r u b.

į šių uždavinių išpildy-
■ v vr ■. - . >

Todėl reikalinga is anksto užsi- 
jam prenumeratas, visapusiai

SSRS.: Metams
6 men.:—1 rub. 50 kap.

Atskir. egz. 30 kap. 
AMERIKOJ Metams—2 elder.

6 men.—1 dol.
Atskir. egz.—20 cent. 

VOK IETI JOJ, A Ii G E NTIN O J 
BRAZILIJOJ ir -kit.: 

Metams 1 dol.
6 mėnesiams 50 centų 

Atskiras numeris 10 centų

“PRIEKALĄ” išsirašyt 
galima:

Redakcijos adresu:

Moskva, Nikolskaja 7 • 
Izd. “Inostrannij Rabočij,” 

Redakcija “PRIEKALAS.”

AMERIKOJ “PRIEKALAS” 
galima išsirašyti per “Laisvę.

tai'pe Cook ir Deveboise Streets
FLUSHING AVENUE, BROOKLYN, N. Y. 

e
B. M. T. eleveiteriu; išlipt ant Flushing Ave. stoties;

. subway—išlipt ant Montrose Avė. stoties; visais 
Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Tapkite šoferiu ar mechaniku. 
mokite šio amato seniausioj ir ge
riausioj įtaisytoj mokykloj. Vienati
nė- Lietuviška-Amerikoniška Automo
bilių Mokykla, kuri turi garadžių ir 
taisymui dirbtuvę praktiškoms lekci
joms ant visokių rūšių taisymo. M<h 
kiname generaliai visiško perstaty
mo, carburetor ir ‘ visas sistemas 
elektros pritaisymo prie automobi-1 

pilną mechanikos kursą mokestis labai‘liaus. Ekspertai instruktoriai. ... ,..... .. ..._______
i prieinama, patvarkyta lengvu išmokėjimu.
| Pilnas važinėjimo kursas, jimant ir smulkius pataisymus, $25.00. Spe-
i cialis važinėjimo kursas $10.00. Laisnius gVarantuojame.
! Atdala šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. Sekmadie» ‘ 
■ niais 10 vai. ryto iki 2 vai. po pietų.

I NEW YORK AUTOMOBILE SCHOOL
1228—2nd AVENUE, Kampas 14th Street NEW YORK, N. Y.

I

SE

A. LUTV1NAS
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 Ferx 
ry. Lili V INASA.

L u t ▼ in* s Hali yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miesto lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotas 
Real Estate—pirki
mui ir pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi įvairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

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

' g^®nnnnnnnraninnnniijmimiminnninnnnninnnfflnrimnnnn»iiininimninni[winnninTETOnnnnninnnnnmnnnnnw
Į VIENiNT£L£ AMERIKOJE LIETUVIŲ
I AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLA

i 8 S2K E. 14th STREET, Near 1st Avenue NEW YORK CITY

Trumpu laiku išmokiname 

viską kas link AUTOMO
BILIŲ MECHANIZMO. 
Praktika ant vietos.

ItardyniR*, (utalayaana, suatatymna, anpraat elektriką ir Magnetiiaaą, Ir vallaviMą, 
Ir planą automobilio; mokinant dienomin ir vakarai* lietuvių ir anglų kalboee. 
Mokytojais yra žymūa ek«pertai--L. TICHN1AVICIU8, B. J. VAITKUNA8 ir kiti. 
Leidimą (Licenao) ir Diplomų gjarantuojame ui malą ulmokeetl. Mee padedą* 
kiekvienam prie pirkimo karo. UcaitaSymas | mokyklą kiekvieną dieną n®o D ryte 
Iki 0-tei valandai vakaro. Nedėlioja nuo 10 ryto Iki 2 vai, - po pietą.

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
Z2I E. 14th STREET Near 1st Avenue NEW YORK CITY 

y j ; ~ Tėlephope, Algonquin 4-4049
ji>nrt 'įlĮirtMl pypi .•j'liA'iiji, v !'HuįHį1'i
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Puslapis šeštas T LAISVI ' Pirmad., Gruod. 28, 1931VIETINES ŽINIOS Gruodžio1 5-tą dieną mirė 
mūsų kuopos narys J. Asevi- 
čius, kuriam, atiduodami pas
kutinę pagarbą, nupirkome 

j vainiką ir palydėjome į kapi
nes.

Vakarą, laisvės’ 
Svetainėje!

, Per 8 Metus Darbininkai 
Išlaikė Daily Workerj; 
Išlaikys Jj ir Toliau

NEW YORK. — Amerikos 
Komunistu Partijos centi'alinį 

, dienraštį, Daily Worker} per

Kuopas Korespondentas.

SMULKMENOS

TAIKYDAMAS KITAM, 
NUŠOVĖ PAČIĄ

NEW YORK, —

mais vienos šokių svetainės. 
Kada ties tos svetainės dūri-1 
mis mašina pradėjo kumščiučtj 
orą, tūlas neišmanėlis ėmė ir i 
įvarė “mechaniškam žmbgui” 
peilį į šlaunį, ar tai nusigan
dęs, ar tai juokus darydamas; 
ic iš mašinos pasigirdo visai! 
žmogiškas klyksmas. Tai bu-!

M y|| —— m Ii —- INI —— l'H — U'l —— HU —— l'U — BU — "" — *•'

I v
I Neužmirškite ir Manęs
I Dovanom ai‘ ] 
Lni pirkti laikrodžius, 
j ar bi ką iš 
|nokite, kad 
i sipirksite.

— __ ---------- t J it

patys sau norėda- į
tauksinių

is mane

daimantus 
daiktų ži- 

nu-

!

LA IK-

NA U- 
MADOf?

i UŽ PRIEI NAMĄ
J KAINA

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusiu Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

| ĮVAIRŪS 
6
I RODŽIAI 

vo balsas jauno bedarbio, Jo-i | JAUSTOS 
seph Daly, kuris, vaikščioda-1 į 
mas toje mašinoje, gaudavo j j 
kelis skatikus iš savininkų šo
kių svetainės, ir taip bandė 
prasimaitinti.

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite! ' '

SAVININKAI MARčIUKAl
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

1

į 
i ži
I Taigi kreipkitės pas
I stengsiuosi 
g
I

•J

Taipgi taisau visokius Jaikrod- J 
,is ir kitus papuošalų daiktus. Į 

mane, o 
patenkinti.

VIKTORAS JANIŠKA 
127-17 Liberty Avė

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

kalė- 
savo 
East 

Luigi Pa-

Per 
pas 
329

aštuonis metus išlaikė vien tik ^a®» besisvečiuojant 
kaimynus po num.

i 108th St., susipyko 
parino su kitu svečiu De Mar
tino. Paparino išsitraukė re
volverį šaut. Paparino pati, metų amžiaus Williamu šei- 
norėdama suturėt, įšoko tar- mos keturgimiai.
pan, ir liko mirtinai peršauta. aštuoni metai atgal 
Paparino randasi ligoninėje .
po areštu; per kovą jam De ; 
Martino, mat, perskėlė galvą 
pastarasis irgi, areštuotas.

“Ką Įvairios Lietuvių Srio- 
vės Veikia dejei Bedarbių?”: 
—šiuo klausimu įvyksta disku
sijos šiandien, pirmadienio va-j 
kare, “Laisvės” svetainėje, 
kampas Lorimer ir Ten Eyck i 
Sts. Pradedamąją 
pasakys drg. D. M. šolomskas, i ± ,
centralinis sekretorius Ameri- i seum svetainėje. Ten supi au
kos *Lietuvių Darbininkų Lite- kusios tūkstantines daibimn- 
ratūros Draugijos. Po to bus I minios isieiks juo didesnį 
laisvos visiems lygiai diskusi- i pasnyžirha toliau išlaikyt: m 
•os | dar plačiau paskleisti Daily

’. . ..... .. , | Worked, kuris dabar yra darEidami , diskusijas, ™ks- * kfti jrankis ko.
to apgalvokite, kokius klausi-j . ianti Sovietams
mus turite apie bedarbę ap>e j. ja|isti ■ kara ieš už. 
kovą uz bedarbių reikalus. į ka imus į,. už bedar.
apie jų organizavimasi. Laip-i,. ‘ i r ,•f J. i .. \ . ;biu apdraudos statymą,gi pamąstykite, ar ką nors; ■ 1 '
veikia bedarbių naudai tauti- j • < . • - i • - -i • .
ninkai, socialistai, prieškomu- geriausių revoliucinių kalbėto-; JŲ mažų vaikų motiną, ii (bu- 
nistiniai opozicionieriai bei į ją, bus ir įdomi programa. Į vo jau ilgu peiliu užsimojęs 
klerikalai. Jūs, turbūt, visi Į Bus suvaidinta dramatiška 
būsite girdėję, kad Komunis-1 scena apie kapitalistinės spau- 
tų Partija ir jos vadovaujami dos parsidavimą ir supuvimą; 
darbininkai stropiai kovoja už ; dainuos 
bedarbių šelpimą iš 
ir kapitalistų iždų.
tinkate su tais būdais, kuriais' 
komunistai veda šią kovą? o! 
gal kai kurie manote, kad ki-! 
taip būtų geriau ? Taigi su- ■! 
neškite savo klausimus, min-! 
tis ir pastabas į šio vakaro d i

darbininkai; išgelbėjo jį nuo 
! užsidarymo sunkiausiomis jam! 
valandomis. Taigi sąmoningi 
New York o ir aplelinkės dar
bo žmonės su džiaugsmu švęs

St. John, N. B.—Gruod
žio 25 d. sulaukė astuonių

s

S 
I 
y

i prakalbėlę rtas I)aKy Workerio sukaktu- 
'■ «5nlnmqk«q ives sausio 3 d., Bronx Coli- pan, ir liko mirtinai peršauta. 

Paparino randasi ligoninėje

UŽPUOLĖ KIRVIU
MOTERĮ

BRONX. — Del nežinomos' 
priežasties, gal prisimaukęs; 
nuodingo mūnšaino, John Bru-' 

I no gruodžio 25 d., užpuolė 
Tame aipvaikščiojime, apart i kirviu užmušt savo pačią, tri-
•______f-- ~ 1 ~ ~ iii ’irnihn vn'v i n • i >•

Kuomet i 
gimė j 

s ir berniu-' 
' kas Williamienei, tai niekas i 
! netikėjo, kad jie gyvens. I 
Bet dabar visi sveiki auga. I

l——il»|4

SPORTAS
POŽĖLA LAUŠIS SU 
AIRIU GALIJOTU

I
I

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau ūmiaH ir chroniškus vyrų ir 

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

DR. MEER
156 W. 41th St., Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryto nuo 10 iki 1, Po pietų nuo 8 
iki 9 vai. vakaro 

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

MEDICINOS DAKTARAS

B. BAGDASAROV
200 Second Ave.

Tarpe 12 ir 13 gatvių
GYDAU: KRAUJO IR LYTINIU 

‘ ORGANŲ LIGAS
Valandos. paprast amOs dienoml* nuo 
ryto iki 1 po pietų. Vakarais nue 5 
8 vai. Sekmadieniais, nuo 11 ryto 
2 vai. po pietų.

Telcf. ALGANQUIN 4-8294

ii 
iki 
iki

JONAS STOKES
Fotografas' ■■ i'

>

masinis darbininkų 
valdžios | choras; bus revoliucinių šokių 

Ar jūs su- ■ ir muzikos.
Darbininkiškos

!jos turi telktis
I vykt į tą
i bilėjų.

Tikieto
, .. . , . i 35c; betskusijas, o daug kas čia pasi- , . . p>. .

<• • I o r* i U 1 vi Z* 1CV1111darys jums aiškiau.
Draugai ir draugės, nepa

vėluokite! Diskusijos turi at
sidaryti ne vėliau, kaip 8 vai. 
Tai visi turėsite daugiau lai
ko išreikšti savo nuomonę.

Daily

organizaci- 
masiniai 
Workerib

nu-

bus i 
yra veltui 
tikri ku-

prie durų

pervert pargriuvusią moterį;' 
bet 
jos 
nai

tuo tarpu, atsiliepdami į- 
klyksmą, subėgo kaimy- 
ir išgelbėjo.

kaina
dabar 

tam
j ponukai, ir kas su kuponuku

i--~ i— '---1 —-------J--"į užj ateis, bus leidžiamas vidun 
25 centus.

Bedarbiai Ačiuoja Drg. 1 
Balčiūnams už Duonos ir 
Pyragų Dovanas

Bedarbiai ačiuoja draugams 
Balčiūnams, savininkams Var
po Kepyklos, 38-40 Stagg St., 
Brooklype už, suteikimą dau-' 
geliui bedarbių pyrago ir duo- 
nos uždyką per kalėdas. Kiek-į 
vienai į tą‘kepyklą atsikreipu
siai bedarbių šeimynai buvo 
duota po dvi dideles bandas 
duonos ir po pustuzinį pyra
gų. Vidutinei bedarbio šei
mynai tų valgių užteko trims 
dienoms, 
go dovanų 
biai, kurie 
rašę; bet 
rašiusių buvo sušelpti, 
gausinga pašalpa labai pra
linksmino suvargusius bedar- 

. bius. Mes, visi bedarbiai, už 
tai nuoširdžiai sakome ačiū 
draugams Balčiūnui ir Balčiū
nienei.

*. Bedarbių Tarybos Narys, 
i S. Peleckas.

Kova prieš Duonos 
Brangumą Brooklyne

VEGETERIJONKA NAIKI
NA KRAUTUVĖJ MĖSĄ

BRONX. — Del nežinomos 
manienė, vegeterijonka, baisi 

j mėsos priešininkė, atbėgo i 
’ Philip Beekmano 
krautuvę, Brighton Beach 
Ave., ir sugadino pusantro . 
šimto dolerių vertės vištienos,' bet ši 
antienos bei žąsienos, apipil
dama tą mėsą kerosimi. Li
ko areštuota; sako, kad ,nai-‘ 
kinanti mėsą del žmonijos la
bo... .

Pripažintas kaipo gabiausis! 
lietuvių ristikas, Karolis Po-l 
žėla grumsis su airišių galijo-; 
tu Patricku McKay vienose iš ’ 
didžiausių ristynių, šį trečia-: 
dienį vakare, gruodžio (De-: 
cember) 30 d., St. Nicholas. 
Rink Auditorijoj, 69 West; 
66th St., New Yorke. Risty-1 
nių promotcris J. McGrath, be-1 
je, sako, kad Požėla vėl iš-.

, UUMVft V į r . . i ♦ V ... V

paukštienos šaukia imtis uz pasaulinį capi-
pionatą Londosą, Stranglerį 

JLewisą ir Henri De Lagne, 
šie vengia ir atbuli trau

kiasi, žinodami, koks nemalo
nus būtų jiem susikibimas su

KOJŲ SPECIALISTAS
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
208 West 54th St.

New York City
Valandos paprastomis dienomis 

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

I Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

• GAZO ANESTETIKA
VALANDOS:

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

tik susitarus.

Telephone, Greenpoint 8-1320

PERDURTAS
“MECHANIŠKAS ŽMOGUS” 

NEW YORK. — Penktadie- 
masinis susirinkimas darbinin-; nio vakare Times Square ša
kių ir darbininkų kovai prieš ; ligatviais vaikštinėjo kokia 
duonos brangumą šį pirmadie-! tai keista, ati'odanti labai sti- su 
nį vakare, 3034 Ocean Park-' * -y- - - -y ‘ - y-----
way.

Coney Islande jau kelinta 
(savaitė eina kova už duonos 
! kainos numušimą iki 5 cen
tų svarui.

BROOKLYN. Šaukiama

j pri mašina, panaši į žmogų; j 
| jinai buvo aplipinta garsini- j

Apart Požėlos su McKay, 
tą vakarą laušis dar penkios 

i poros smarkių ristikų : hunga- 
! ras Mihally Orgovanyi su uk- 
; rainu G. Zarynovu; Afganis- 
i tano čampionas Ghafoor 
; Khan su Jack Sherry iš Ne- 
ibraskos; Dmitrius Demetrovas 

i armėnu J. C. Kazanianu, 
i ir kiti.

filurin
12th St.

ir 3rd Avės 
YORKE

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER
L.A5DOTUVIŲ DIRRKTORIUB

Iš Ridgewoodieciy 
Veikimo

VOKIETYS SPECIALISTAS 
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8 
Nedūliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas {čirškinimais

ISWxamuoja Ir laidoja numiruslua 
ant viliokių kapiniu; paraaindo au
tomobilius ir karietai veselijoms, 
krikštynoma ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenua 
BROOKLYN, N. Y.

Gavo duonos-pyra- 
ir pavieniai bedar
bi! vo išanksto užsi-; 
daugelis ir neužsi-* 

Ta

Valstijos Pagelba Tiktai 
50 Tūkstančių Bedarbių

NEW YORK.—J. I. Straus, 
pirmininkas laikinosios valsti- 
jinės pagelbos bedarbiams, 
praneša, kad iš valstijinio fon
do duodama tik $6,192,490 
įvairiems valstijos, miestų ir 
pavietų darbams, prie kurių 
bedarbiai gautų užsiėmimo. Iš 
tos, gi sumos tektų darbo tik 
pjefokiems desėtkams tūkstan

tių bedarbių, kurių visoj val
stijoj yra’ virš pusantro mili- 
ono. Daugiau paramos be- į 
darbiai negausią iš minimo ; 
valstijinio fondo, kaip pareiš
kia p. Straus.

Socialistą Dienraštis
Streiklaužio Rolėje

NEW YORK. — žydų 
dienraštis

soci- 
. alistų dienraštis Forward 

skelbia, kad Active Laundry 
(skalbykloj) gyvuoja Ameri
kos Darbo Federacijos unija. 
Socialistų tikslas yra sulaužyt 
streiką, kur| veda kairioji 
skalbyklų darbininkų unija. 
Pirmiau toj skalbykloj nieks 
negirdėjo apie jokią uniją. 
Tik po kelių savaičių griežto 
streiką socialistai su bosais ir 
Darbo Federacijos vadaią “į- 
vedė” ten savo popierinę uni
ją. Tikrosios unijos centras 
yra po, num. 260 E. 138th St.

| i

šiuomi pranešu savo kostum^- 
riams, kad perkėliau savo studiją', 

nau jpn vietoi/ ■ 
po numeriu1 
512 Marion St,h 
k am p. Ę r o a <J-‘ 
way, ChaunceV 
S t r e et 'stotis 
Brooklyn, N. Y.

NauĮoj vietoj 
studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikiai 
padaromi kuo- 
puikiausiąi.

JONAS STOKES '
512 Marion St., kampas Broadway 

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

SKAITYKIT, PLATINKI!
, “LAISVĘ.”

Telephone, Itagg 1-4411

RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Metropolitan Avenue
(Arti Marey Avenue) 
BROOKLYN, N. J.

402

Firndiwri^^
i ! ■ ..i...iri i M— ■■ . ............  ■ . ■ •

DĖKAVOJU PACIENTAMS

12

Telefonas, Midwood 8-6261

IIIIBIIj

lĮĮICIIIi

MOT, LAUKUS, Fotografas 
214 Bedford Ave,, Brooklyn, 

Tel. Greenpoint 9-7831'
Geriausia Studija lirooklune. Ateikit Persitiktinh

I

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ

Kaina . . 00c., per paštą

v
K. POŽĖLA

Mes

JONO ARBA 
PETRO

Petras Naujokas
Savininkas

Kainos po 
10c ir 15e

Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 
manęs del mano profesijos patarnavimo jų sveikatai 
praeityje ir aš pasižadu taip pat ateityje patarnauti 
jiems savo profesijos srityje, kaip aš tarnavau per 28 
metus.

2 
7

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

Tai
LIETUVIŲ 

IŠDIRB YSTftS
CIGARAI

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

Kundroto aptieka yra didžiausia, ir seiuausia vaistini. 
Mes specialistai sutaisyti daktarų receptus, ir užtikri- 
nam, kad sudėtines šių receptų dalys, gydytojų užsa

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios.

taip pat turime žolių ir gerą sandSIJ gyduolių. Kiekvieną 
kartą reikalaujant, kreipkitės:

____  —______________ D__  Visiškai nekenks- i • 
mingas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu- ___ --VX_ -$5e>

Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš1’
Grynų žolių ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų

šiais vaistais neužtraukia papročio ir atllųosuoja vidurius Ir pa
gelbsti sugrąžint natūrali vidurių malimą. Nereikia virint, o tik 
sumaišyt su vandeniu ir užgert einant gult. *“* ‘
siems.

Gruodžio 20 d. buvo A.L.D. į 
L.D. 55-tos kp. susirinkimas. 
Išrinkta ateinantiems metams 
nauja valdyba: pirmininkas— 
Jurgis Bernotas, sekretorius ir j 
kuopos korespondentas—An-! 
tanas Žekonis, finansų sekre- ■ 
torius—Antanas Sakalauskas ' 
ir iždininkas Pranas Vaitkus.

Išrinkta nuolatiniai delega
tai į tarptautines darbininkų 
konferencijas: Jonas Stanke
vičius ir K. Načiunskas. Šia-1 

Į me susirinkime taipgi išrink-, 
ta delegatai i A.L.D.L.D. 2- 

' ro Apskr. konferenciją. Pri
imta vakarienės rengimo ko
misijos raportas. Vakarienė 
buvo rengta bendrai A.L.D.L. 
D. 55-tos kuopos ir L.D.S.A. 
132-ros kuopos. Iš raporto 
paaiškėjo, kad pelno gauta 
$40.40, kuris ir pasidalintas 
pusiau. \

Taigi, nežiūrint sklokos da
romų skerspainių, parodyta 
sklokai, kad darbininkai la
biau pasitiki mūsų organizaci
ja ir mus parėmė skaitlingai

I atsilankydami.
Nutarta paskirti $5 idėjos 

draugams, Lietuvos Komunis
tų Partijai, kuri negali lega
liai veikti, spaudžiant žiauria

jai fašistų budelių rankai.
Kol bendrai buvo veikta su j 

oportunistiškais elementais, 
tai pas mus veikimas buvo ap
miręs, o dabar, kuopai persi
organizavus, veikiama tvir
čiau, nusistačius komunistiš
koj linijoj. Skilimas mūsų 
veikimo nesusilpnino. Jau da
bar nariai užsimoka mokesčius 
už ateinančius metus. Vietoj 
prašalinto renegato Butkaus, 
stojo į mūsų eiles devyni nau
ji nariai, nusistatę tikrai ko
munistiniai. Grįžta ir buvę 

•“prūseikinių” suklaidinti', ku
rie, nusivylę oportunistais, pa- j 
sižadčjo kovoti prieš juos.
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MEDICIN. DAKTARAS

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

Room 15, New York
Gydau įvairias ligas:

Staigias ir chroniškas; Odos 
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 
nuo 4 iki 8 vai. vakare 
Sekmadieniais, nuo 

iki 3 valandai po pietų 
Tompkins Sou tire 6-7697

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Naujoką Cigarą

IIIIBIIIBIIIBHIBIIIBIIIBHIEIIISIIIBIIISIIIBIIISIIIBIIIBIIIBII.IŪIIIBj

MIHALY ORGOVANYI su GEORGE ZARYNOFF rausis 
iki pabaigai; KARL PO JELLO. su PAT McKAY, taipgi 
rausis iki pabaigai; JACK SHERRY su GHAFOOR 
KHAN; -JOHN “CASEY”—KAZAN JIAN su DEMET 
RI DEMETROFF; IVAN VAKTHOFF su JIM BROW
ING; JOE DEVITO su VLADIMIR DUBOFF.

• SEREDOJE 30 DIENĄ GRUODŽIO 1931
ĮŽANGA $1.05—BALCONY $1.60, RINGSIDE $2.10 
8:15 vai. vakare, St. Nicholas Rink, 69 W. 66 Street 

New York City

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

Dirbtuvė
361 Broadway,

Brooklyn, N. Y. P
229

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

Bedford Avenue Brooklyn, N. Y
lamp, N. 4-tos gatvės Tel., Greenpoint 9-2017-2360-8514

BIZNIERIAI GARBINKIT
ĖS “LAISVĖJE

Iškirpkit ii skelbimą ir prisiąskit karta su užsakymu.
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