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m. narinių duoklių.į A.L.D.L, 
D.; ir aš daugiau su šituo 
draugu per spaudą nenoriu • 
nieko turėti.

J. Johnson (J anų skis).

"*   . . ..............-j* i Į l". —

Vienykite savo organizaci-! V.o tikrai, žąvė j antis ir darbi 
jas į kovą už socialę ap- -—
drauda. Teikite pilniausią 
paramą Komunistų Parti
jai ir Darbo Unijų Vieny
bės Lygai. Stokite į Ko-

■ munistų Partiją ir revoliu
cines darbo unijas. Remki- 
te ir palaikykite revoliucinę 
s p audą—“Daily Worker”, 
“Laisvę”, “Vilnį”, “Labor 

I Unity” ir “Liberator.” K'o- 
I vokite prieš atakas ant sve- kos buvo apie 40Q.
Iturgimių darbininkų. Tai niai apskritys turės biskį nuo-

B i. davojimas Partijos tokios yra mūsų užduotys, 
’e ' / ■ ir pravesdami jas gyveni- 

žiausių užduočių lietuvių ju- man po vadovybe Centrali- 
Keli mėnesiai at-jnio Komiteto ir jo Lietuvių,

1AI RENEGE 11 KOVOJ prądžįai .parsitraukti platini
mui 5 kopijas kiekvienos lai
dos. ’ Jei bus pasisekimas' jo 
platihime, tai bus traukiama 
ir daugiaus. Kiti chorai irgi 
turėtų imtis platinimui “New kiek kartų mane kalbinai už 
Masses.” į

L. L. R. Choras nutarė su- 1 dynę ?
rengti teatrą su koncertine išeis ‘ __ __________ v T
programa. Taipgi nutarė su- kokis laikraštis yra ir tada už- 
rengti šokius ir išrinktos dvi siprenumeruosiu, jeigu patiks; 
komisijos, viena del teatro, ki-; ir dar sakaisi išlaikęs J. ,šla- 
ta del šokių, kurios lenktiniuo- Į piko pinigus 5-6 savaites. Dar 
sis, katra katrą pralenks dau- : 
giau

maniau:. jjeigu yra valia Parti? 
jos nariui tokias prenumera
tas rinkti, tai man, kaipo A. 
L.D.L.D. nariui, yra valia pa
siųsti. Kodėl nepašisakai,

ninkišką ūpą sukeliantis nu
meris. Chorą vadovavo apsk
ričio dirigentas d. Edw. J."Su
gar. Tokio konberto porėtųsi 
kuo tankiausiai,.klausytis ir 
niekada neatsibostu.

Po koncerto buvo šokiai 
prie smagios Bert Orris and 
his Musical Reviewers orkest- 
ros. Pirmininkavo ir progra- 

’ mą vedė Amilija Galgauskai- 
tė, ir, kaipo pirmininkė, parei
gas atliko visai gerai. Publu 

Finansi-

isiprenumeruoti “Naująją Ga-J — 
Aš atsakydavau, kaip1

N. Gadynė,” matysiu,
Isiai pasisakė;

Partijos ir 
Darbo Unijų į Vienybės Ly
gos kampanijas ir užgyrė 
kovą prieš oportunistinius 
renegatus. 99 nuošimčiai; 
deleg; i bu\ o iš dirbtuvių

yienbi 
u)ž K<Sumišti

sus milior! bedarbių! renciw 
jimaat bos T""'1—" "" u 
darbininkj gyvenimo 
>s abeln 
s ant ne$ 
klojimas

puolimas

kruvinos 
,masių ir 

.veturgimių 
įais atgarsi^ nuskam- 
tarp lietuxh darbinin- 

-unerikoj. ^rbininkai 
4‘suko j kairi 
kovingesniai
Partijos 1 

irstoma darb 
i orgariizacij 
iuziazmu. F 
kupią veda I

pelno padaryme ?
Proletarė, Altas.

F Jie Pata_ i frakcij i, yra viena iš did-
Komums- i 

a m panijos 
tinku masi-

didesniu1
rtijos- lini- likus. koki;, I
Jtuvių Uen-; nį0 j j Stnojo Biurb linija ir | šistų.

• jV/i 1° nuleidimas auginimo' ' ir didesnį iphrtij()S spėkų sudarė tokią!
’ {padėtį, kurioj tik saujalėĮ

ir pravesdami jas gyveni-

vtvjAAii' ♦ v/ llvnillvl'U J kJ JLjA v v Lt V1 Lt

, gal, pirma kovos su oportu- j Centro Biuro jūs nugalėsi- 
nistais, vargiai buvo užsi- te suvienytas spėkas opor-' 

frakcija. Dėsi- tunistų, fašistų ir socialfa-!

stolių, bet dailės žvilgsniu tai j 
parengimas šimtu nuošimčių 
pavyko. Piano akompanuoto- 
jų buvo net penki, kurių tarpe 
buvo ir Walter Žukas iš New 
Yorko. i !

EASTON, PA.

^Biuras, gaui i.tarP® 
du <vis didesii 
tarimą; ’ *1 
Ii Nikitos pL
urališka, sn|i dkiaburžu-1 prie Partijos 

• • __ _  _ a____  .

Dr. Jonas Repšys
881 Massachusetts Ave.

(arti Čėntral Square) 
CAMBRIDGE, MASS.

Tel. Porter S78t
OFISO VALANDOS:

Nuo 7-9 vai. , vakare.
Nuo 2-4 jk> pietų ir
NedėliomiB; 10-12 vai. ryte.

Tel. Porter 3789 
. v .. '------—

tokio veidmainio nesu matęs, 
ir dar statai šešių savaičių už- ’ 
darbį prieš ‘$20, kaip prade-į 
si dirbti. . . Drg.^J. Bimba ne--

I uždyką Tave vadino nepasiti- 
kėtinu. i I ; J ‘ . i ■ l

♦ • • i . • . i ; *
Dar aš vardu 13-tos kuopos

narių klausiu jūsų, kodėl jis 
negalėjo užsimokėti už 1931 1

x-»__________ ;.i——

Atsakymas K. Bakanauskui

K. Bakanausko r a š y m e, , 
“Laisvėj” num. 303 yra,Užsi-Į 

; ginama, kad jis nieko bendro 
{neturėjo su organizavimu 

, i opozicijos. Nebandyk svieto 
20‘d. [akyse persistatyti nekaltu 

, nes eastoniečiai visi 
susirinkamas A.L.P. Bendrovės- pradeda permatyti, kas tu 

nors tu gana gerą į 
Jau laikas | 

Tu po “Lais- 
bendrovės šėrininkų su-

Reporteri

L.L.R. Choro Susirinkimo
NORWOOD’ MassCentro Komiteto 

tz’a i n.* i i ' invv uuv. iviass. — u. 'aayseKitakalbių Depaitm. gruodžio įvykį) L.L.R.; Choro avinėliu,
PHILADELPHIJOS LIETUVIŲ RADIO VALANDĄ

• , Rengiama Dubrow-Philco į t •

? . Pradedant nuo Lapkričio 22, 1931
H KIEKVIENĄ SEPTINTADlENi

- nuo 4 val.‘ iki 4:30 po pietų
< Iš Stoties WRAX, 1020 Kilocycles

1 Duoda L. DUBROW & SONS, Ine.
| 420-422 South Street Philadelphia, Pa.
j Telefonuokit, Lombard 1146
Ji Norėdami išmėginti PHILCO RADIO namuose

sės, ir tai [lietuviu, darbininkų laikėsi KLAIDOS ATITAISYMAS! svetainėj. Narių atsilankė ne-1 per vienas, 
( labai daug, daugiaus vienas I gudrybę vartoji.
trečdalis choristų-čių. Bet gi { nusimaskuoti. 
susirinkimas buvo labai gyvas vės ’

I. « V • I • •

Kuomet mes 
tiniai ele-|išnaujo pradėjome traukti ! 

ntai tokie jUip Prūsei-! lietuvius darbininkus į abel- ' 1 v • *“ ------
niai oportun Gruodžio 31 dienos “Lais
-----,------- , -n . . vės” laidoj, rašte, Įspūdžiai! ir svarbus, šiame susirinkime važiavimo landžiojai pas ma- 
Butkus ir Sljrazdas, sia-,na Amerikos darbininkų ką- Rajono Konferenci-'
periode sukilo prieš Par- vą, tai skaičius lietuvių dar- j0^ įsiskverbė klaida.. v - t- tz------ Parti- t . - _

joj žymiai padidėjo ir Par- negaji būt laikoma atsako- 
tijos frakcijos (nors dar mįnga# pen pasakyta, “kad 
nefukcionuoja gerai) ta- Jatužienė, nebūdama Cam
po įsteigtos visuose didės- jeno RUOpos narė, o yra tos

3S liniją. Pirmiausia jie : bininkų Komunistų Parti-
adė užgriebti Ju lietuvių 
mraščius—“Laisvę” (Bro- 
lyne) ir 4” (Chi- 
roje), bet 
i pilniausia a
Įsčių šėrininkų suvažia- 
nuose. Abiejoše lietuvių 
Akcijos konfererieijose, ry- 
ėje ir vakarinėj, taP° 
nbalsiai pasmerkti. Bru
ka, Butkus ir Strazdas 

* numaskuoti išmesti 
komunistų Partijos, kąi- 
darbininkų klasės prie-

,, u z 
kurią rašytoja d. Eugenija

ų”
darbinin

Įetė tų lai

isur lietuviai darbinin- 
juos atmetė. Masinių 

mižacijų kuopose tapo 
ntos rezoliucijos> Pas" 
kiant jų skaldymo dajv 

Pavyzdžiui, i® dviejų 
Amerikos Lietuvių 

08,kuopif iktai apie 
oT.ijąažos kuopos su- 
u oportunistais. Dar-

.tai trys ar keturios 
i parėmė renegatus.
yje lapkričio mėnesio 

distriktų masinės 
rencijos, atstovaujūn- 
vairias- darbininkų or

acijas. Tų konferen- 
dienotvarkis buvo: 
Bedarbė—kova už pa- 

> ir socialę apdraudą.. 
Algų kapojimas—strei- 
ir budavojimas revoliu- 
I unijų.
Gynimas sveturgimių.
Rėmimas revoliucinio

Mūsų kov 
jtinius sk 
} judėjime

kova prieš opor- 
skaldytojus lie-

progresą

buvo išduoti raportai: rapor- i ne į stubą po du tris kartus į 
tas iš masinės lietuvių darbi-1 
ninku konferencijos. Rapor-1 
tavo jaunuole Mary Kastec- į 
kiūtė. Raportas buvo labai į 
nuoseklus. Raportas priimtas. | 
Kitas raportas buvo iš prieš
karinės konferencijos. Šį ra
portą išdavė P. Jesikėnas. Ra
portas irgi buvo labai įdomus. 
Garbė L.L.R. Choro jaunuo- i 
liams, kad ima aktyvų dalyvu-:

savaitę ir sakydavai, kad Bim
ba labai prastą taktiką varto
ja ir tt., ir dabar drįsti saky
ti, kad norėjai išgelbėti J. Šla
piką nuo opozicijos. Gaila, 
kad jūs nešiojate prakilnų ko
munistų vardą ant savo krei
vos kupros. Kiek man yra 
žinoma, tai nevisi yra tokie 
Eastono komunistai, kaip jūs, 
tik nežinau, del kokios prie
žasties jus laiko Partijoj. Dau- 

jime ne tik tarpe lietuvių, bet i giau. Sakai, iš pasikalbėjimo 
ir tarpe amerikonų, tai yra, [supratai, kad J. šlapikagGnori 
tarptautiniam judėjime. Prieš- { užsiprenumeruoti opozicijos 
karinėj konferencijoj net ke- | laikraštį ir jį paremti, dar lai- 
turi L. L. R. Choro jaunuoliai! kraščiui neišėjus. Tai kodėl 
dalyvavo. N. Grigūnaitė net neparašai, kiek puspadžių nu- 
ir konferencijos sekretore bu- plėšei, 
vo išrinkta ir sekretorės parei
gas puikiai atliko. Garbė ne tik 
jaunuoliams-lėms, bet ir jų tė
vams ir motinoms, kad prita
ria dalyvavimui darbininkų ju- 

... dėjime. Teko man kalbėtis su 
Pirmuose to taip kaip daugelis kitų, ir i kitų tautų darbininkais, ir jie 
~ - .-J- - ~ ! Al a n /J A ' O’ vi cd T T T? C*

niuose įmestuose.
Renegatai pradėjo leisti 

savo savaitraštį laikraštį 
“Naujoji Gadynė.” Tai i* 
piškas iovestoniečių šlamš
tas. Jie vis dar sakosi esą 
ištikimi Komunistų Parti
jai, bet sako, jog jie negali 
sutikti su Centralinio Komi
teto ir jo Lietuvių Centro 
Biuro “kairumo” taktika. 
Ta “ištikimybė” įžodžiuose) 
Komunistų Partijai jiems 
yra reikalinga tam, kad to-1 tos, nes manyta, kad Jatu- 
liaus galėtų suvedžioti sa- žienė pamatė 
vo pasekėjus, 
laikraščio numeriuose 1 tie 
renegatai atvirai sveikino 
jayp pa%?.kęjus ' Ląwrence. 
Kurie atsisakė kooperuoti 
jU Centro Biuru mobilizavi
mui lietuvių darbininkų ko
vai prieš algų kapojimą. Jie 
atakuoja Nacionalę Mainię- 
rjų Uniją už jos kovą prieš 
Boylan-Maloney išdavikus, 
Apie Sovietų Sąjungą jie 
sako, kad Sovietų Sąjunga 
“mokės save apsiginti nuo 
imperialistų atakos,” ir nei 
žodžio nesako apie Ameri
kos darbininkų reikalingu
mą kovoti už gynimą darbi
ninkų tėvynės. Tikslas tos 
kontr-revoliucinės “Naujos 
Gadynės” yra diskredituoti 
ir sunaikinti Komunistų 
Partijos prestižą tarp lietu
vių masių, nuvesti lietuvius 
darbininkus į jų priešų lio- 
gerį ir patarnauti bosams 
ir reakcijai. Fašistų orga
nas “Sandara” sveikina re
negatus ir linki jiems “ge
riausios kloties” jų kovoje 
n ries Komuništų Partiją,

j dienraštis, . . .
sveikina nau- Ratelio Vyrų Chorai, vadoyau- 
kninn “lohni Ijamas d. E. J. Sugar, sudaina-

4 v1 v 'UWctl|vo tris revoliucines dainas, 
be smeztų ata- Walter Gurskis sugriežė smui- 

ocialdemokratų.” 1 ko solo, V. .Tumanis, teądras, |
So. i

kuopos iždininkė.”
Klaida įvyko sekamu bū

du : Centre kas trys mėne-
ti- šiai daromas kuopų stovio j mą plačiam darbininkų judė

„ Gerą DUONA valgyt reikalingiausia kiekvie
nam. Kas nori but sveiku ir stipriu, tai valgy
kit SCHOLES BAKING, Keptuves DUONA

patikrinimas, tad paskuti
nis patikrinimas daryta 1 
d. spalio. Sulig Centro re
kordo, Jatužienė buvo sko
linga už 6 mėnesius ir pa
baigoj rugsėjo išbraukta, 
tuo būdu ji ir nebuvo tame 
surašė'. Spalio 8 d. gautos 
Jatužienės duoklės ir priim-

savo klaida

dirbs naudingą darbą. Siun- gėrisi L.L.R, Choro delegatais, 
kurie dalyvavo ''prieškarinėj 
konferencijoj1 Bostone, Mass., 
13 d. gruodžio. i <• 

“New Masses”, tai .proleta
rinio meno žurnalas, L. L. R.

uant d. Eugenijai kuopų 
įurašą, dadętą į jį visos nau ? 
jos narės. Kadangi Jatu
žienė buvo pasiipokėjus kai-' 
po sena narė, tad nei nėna- 
stebėta. ir nedadėta surašan, 
nors tuo tarpu ji jau buvo 
narė. |

Tačiaus, mūsų • padaryta; 
dar didesnė klaida, manant, 
kad Jatužienė taisosi. Ja
tužienė, su pagelba kitų, nu
skriaudė J 
Apskritį ir 
mūsų organizacijoj neduo
da naudos nei garbės visai 
organizacijai.

L.D.S.A. Centr. Sekr.
S. Sasnauskienė.

u.D.L.D. 6-ta 
jos buvimas

NORWOOD, MASS. {
Proietmeno Koncertas

Proletmeno Sąjungos II Ap- { 
)kritys davė labai gerą dailės 
žvilgsniu koncertą. 19 d. gruo- ■ 
džio, State Armory, Norwoo
ds, .įvyko Proletmeno Sąjun
gos Apskr. koncertas su šo
kiais. Koncerto programą pil
dė sekančiai: Liupsybės Dailės

lietuvių 
Re- 
kąd 

oš savo {ir sochilfašistų 
. įprogiia- f “Na’iiicnos^ • 

'organizaci- įa laikraštį, 
kovoti prieš švarų” 

’Toj kovoj (Kės ant
rėmė i fašisr j Keli lietuviai darbininkai, sudainavo keletą dainų

ir klerika- kuriuos Pruspika ir Butkus Bcstono Laisvės Choro misrus Į KU OS 1 lUSeiKa 11 nut us I kvartetas dainavo naujas dai
nas; M. Paruliūtė, sopranas, j 
Jai padainavus buvo įteiktas' 
gėlių bukietas. So. Bostono 
Merginų Kvartetas su naujo
mis dainomis, F. Gorman ak
robatiška šokikė, J. L. Kava-

ijų; Conn-{ir visos darbininkų klasės I v. Tumanis ir J. J. Bakšys, du- 
ūų nuo 381 priešai. Tie oportunisti- į etas ir choras iš 200 balsų, ku

be? D. R. Choras, L. L.R. Cho- į 
ras, Laisvės iš So. Bostono,

i i . .... -j, .. i Liaudies Choras iš Lawrence,
——;—v-., Pitps- judėjimo, las galima sek- Laisvės Choras iš Haverhill ir, 

delegatai nuo 32 {mingai padaryti tik lietu- Lyros Choras iš Stoughton. I 
tcijų; Shenandoah viams darbininkams ir ju or Sudainavo “Raudonąją Dainą” j 
atifnuo48 organi- g a nizacijoms dalyvaujant ū internacionalą.

uiui dahrvini I

mei

visiškai susmu- savo demagogija; suvadžio- 
| jo, turėtų dabar matyti, kad 

o distrikto kon-1 tie oportunistai jau atsidū- 
o 150 delegatų • rč kontr-revoliuciios kem- 
inkų organiza- pej, kad jie yra Komunistų

delegatai Partijos, Sovietų Sąjungos i liauskkit6 iš Brooklyn.' N.‘y.;
. f ,1 -..t- iv. 1., - 1,1 .rv XV X '___V — V-V . v .

; Bostone 94iniai u a r b i n inkų klasės j ”1, sudarė šie chorai: Liuosy- 
o 36 organizaci-j priešai turi būt visiškai iš-lhrc n P r’bnma t. t. r r.h«_ 

59 delegatai' vyti iš lietuvių darbininkų
nizacijų;

I ii j Mūsų miltai geri, duona visuomet šviežia ve- 
žam į štorus ir stubas, visoj aplinkei Brookly- 13 

j no ir New Yorko. Siunčiam per pačtą ir j kitus 
miestus. V. LUKOŠEVIČIA, Savininkas.

kol iškolektavai tuos 
pinigus iš tų draugų. Tu man 
padavei pinigus ne tik Šlapi
ko, ale dar dviejų pinigus, P. 
Švelniko ir V. Unikausko, ir 
sakei, nuo švelniko ir Unikau
sko jau pinigus senai turįs, o 
nuo Šlapiko tik vakar gavęs; 
sakei,’ šlapikas nedirba, tai 
yra sunku iškolektuoti; ir sar 
keisi neturįs laikp, būk tai no
rįs važiuoti,į .kokį tai miestą 
darbo žiūrėti, ir prašei manęs, 

, kad aš pasiųsčiau. Aš ir ap--
Choras nutarė “New Massęs” \ siėmiau tą padaryti, ba aš

'Scholes Baking, Inc.; < 
PURE ' RYŽ BREAD, ROLLS &' ČaKES 

1 ■' 10 SCHOLEŠf^ŠTftilteT

Brooklyn. N. Y. b Phone

Koncertas ir Balius
■ J U r ♦

RENGIA L.D.S. III APSKRITYS

Nedėlioję, 3-čią Sausio-January, 1932

BROOKLYN, N.HAVEMEYER IR GRAND STS.

Pradžia Koncerto 4:30 vaL po Pietų
ŠOKIAI 7-tą VAL. VAKARE ĮŽANGA KONCERTUI 75c. ŠOKIAMS 50c.

M. Paruiiitts L. Kavaliauskaitė A. Velička

viams darbininkams ir ju or Sudainavo “Raudonąją Dainą” j

Nors visi koncerto dalyviai 
puikiai buvo prisirengę ir gra- 

.. ik .. žiri atlikt savas užduotis, bet
I Kiekviena konfe- algų kapojimą ir reakciją, tas milžiniškas ^choras tai bu-“

kasdifninėse Amerikos dar- 
nuo 25 organizaci- bininRų kovose prieš alkį,
Wilkes-Barre 60

4 T.-’V

BUS PUIKI PROGRAMA:
1. Aido-Lyros Choras. 2. Aido-Lyros Choro Merginų Sekstetas. 3. L. Kavaliauskaitė. 4. A. Velička. 5. M.
Paruliute iš Worcester, Mass. 6. V. Dilovas, žymus dainininkas, šokiam Grieš Garsioji W. Norris Orkestrą

Lietuviai Darbininkai! Kai 
Darbininkų Susivienijimo III 
yrą pirmas parengimas LDS.
rengime

i! Kaip matote, tai_ programa bus labai gera ir graži, šį parengimą rengia Lietuvių 
10 III Apskritys. Mūsų L.D.S. dar yra tik jaunute organizacija. Šitas parengimas 
LDS. III Apskričio. Mes kviečiame visus lietuvius darbininkus dalyvauti šiame pa- 
šįamę parengime, paremsite ir naują pašalpos, ir apdrąudos mūsų organizaciją.



Ketvirtas

SUBMARINAI Vertė D. M. šolomsk^s

pranešimai
IŠ KITUR

GREAT NECK, N. Y.
A.L.D.L.D. 72 kuopos susirinkimas

HAMTRAMCK, MICH. ’ : ‘
L.D.S.A. 130 kuopos susirinkimas 

bus ketvirtadienį, 7 sausio, 3014 
Yemans Avė., 6:30 val.i vakare. Yra 
labai svarbių reikalų aptarti, todėl 
kiekviena nare būtinai turi dalyvau
ti. Kuri neatsilankys, turės užsimo
kėti 25c bausmės.

Sekr. Palevičienė.
(Tąsa)

Pasiima savo armoniką ir užtraukia pri
tardamas dainavimu:

Pas mano mieliausį 
Veidas, kaip agurkas, 
Pamylėjau jį, oi jį, 
Laibas, kaip vi j ūkias.

Griežia armonika, džiaugias veidas Za- 
leikino...

—Tu, drauguti Zobov, nupliksi su visum, 
jeigu nepamesi skaitęs,—pasijuokiau.

Tas nesvarbu, kad ant kaušo nebus nie
ko, bile tiktai po juomi bus. . , .' •

Toliaus nuo mūsų elektros mėchąnįkas 
Sidorovas apsuptas jūreivių būrio. Jis pa
sakoja: ’ ! . ‘ v ;

—Susitikau ant gatvės aš jauną minykę. 
Ji ėjo į bažnyčią. Žiūriu—graži, raudona 
mergina, pilna kaip vyšnia. Visa juodai 
apsirengusi, tartum iš kamino ištraukta'. 
Aš įmečiau jai į puodelį pusę rublio. Ji 
paačuodama spaudžia man ranką, o akimis 
taip ir valgo mane... Pasidrąsinau ir kvie
čiu ją į karčiamą užeiti. Svyruoja—nepa
ranku jai; šiaip tai įsivedžiau į namą, į val- 
mąjį. Ant stalo valgiai, kiaušinienė ir avie
na. Aš lendu prie jos su bučkiais, o ji įkai
tus meldžiasi, vieną ir tą pat kartoja:

—“Viešpatie, atleisk mano dūšiai grieš- 
nai!” O paskui abiem rankom apsikabino 
mane už kaklo, tartum gęriausia žmona, 
ir kužda: “Oh, jau karštas iš tavęs jūrei
vis, karštas. Lai tave saugoja dangaus 
karalienė.”. .*

Jūreiviai juokiasi. Iš priešingos pusės 
atsirita garsūs balsai, tai jūreiviai nuo 
dviejų skirtingų submarinų ginčijasi tarpe 
savęs:

—Jūs išplaukiate į jūras tiktai tam, kad 
ant dugno pagulėti.

—Tai jūs plaukuojate jūrų dugne, o ne, 
mes.

—Mes nors du vokiečių prekybinius lai
vus nuskandinome, o jūs ką padarėte?

—Ne prekybinius laivus, o du senus 
kiaulių lovius!... Ha-ha-ha!

[ tingiausių žmonių ant mūsų laivo.
—Ką, ar tai tu parašei?
—Taip.
Jis perskaito vieną, kitą eilę ir sugrąži

na sąsiuvinį.
—Gana.
—Oką?
—Nuobodžios!—ir jis smarkiai pažiova

vo. Pasidarė pikta ant jo ir noriu jį už
gauti :

—Tu,' Zobov, esi tikras gremėzdas!
Bėt jis nepyksta, ir pareiškė rimtu to

nu :
Į —Et, tu eikvojai laiką del savo eilių. Jos 
daugiau dirbtinos, o ne reales.

Aš greitai pašokau, ir, pasiprašęs, oficie- 
Iriąųs, nuėjau miestan...
i: i Ve jūs smarkiai pučia. Siūbuoja medžiai 
ir jų lapai šlama, debesiai plaukia, nežinia 
kur. * i . ' •

Už miesto, tarpe krūmynų susitikau 
jauną moterį. Ji vidutinio ūgio, smarki 
ir energinga. Skruostai*—du pjautuvai, o 
akys—du ežerai. Nežinau kodėl, bet be 
galo panorėjau susipažinti su ja. Prisi
artinau. Greitai ir drąsiai, kaip jūreivis, 
prakalbėjau:

—Gerbiamoji, pavelykite paplaukioti kar- 
>tu su jumis.

Moteris peržvelgė mane kiaurai, parodė 
baltus dantis ir nusisuko. Man greitai at
ėjo mintis—išreikšti jai užkalbinimo prie
žastį :

—Čia bėgioja pasiutęs šuo. Didelis, bai
sus, jis užpuldinėja žmones. Jūs save sta
tote į pavojų...

—Ne, ar tiesa,?!—klausė ji susimaišius 
ir nusigandus. 0

—Kam gi aš meluosiu.
(Bus daugiau)

MUO CVAA U A Clkl U 0CAUŪ1VJ • k; vx 14 u ivv/k;

svetainėj,. 139 steamboat Rd., 7:30 
vai. vakare. Šis susirinkimas bus 
metinis, tat reikės daug svarbių rei
kalų aptarti, todėl visi nariai daly
vauki!. Kviečiame ir nepriklausan
čius ateiti ir įstoti į mūs kuopą.

Org. S. Petkiene.
1-3

SU NAUJAIS METAIS
Už tas. pamokas didžiai dėkingas ' 
Esu tau, drauge brangusis;
Kovoj su priešais būsiu narsingas, 
Ikį laimėtas 'bus mūšis. ' ''

Be iškrypimo—keliu teišingu
Lenino keliu žygiuosiu; j - 

-. . . _ Oportunizmui negailestingu
Prieplauka prisipildžius dundėjimo ir ge-į 7 Kompįrtiniu smūgiu duosius. 

ležieis barškėjimo—dirba. Aš jau senai pri-1 Linkiu jums spėkų—naujų pajėgų 
pratau prie tokio gyvenimo, nors jis įky- Organizuotai veikt—krutėt, 
rus. Susiradau savo knygą su eilėmis. 
Ne, nesiseka rašyti. Nusprendžiau paro
dyti savo eiles Zobovui. Jis vienas iš pro-

/■^-Pamatytų jūsų komandierius priešą,! 
tai iš baimės drebėtų, kaip avino uodega.

—Nieko panašaus su mūsų komandie-1 
rium, o jūsų komandierius, tai taip: laike 
mūšio reikia duoti komandą, o jis pirštu 
nosVje kambarį didinasi.... < ;

Prieplauka prisipildžit

Su naujais metais daug pergalingų 
Kovų su priešais mums laimėt.

Kaspijos Jūra.

HARTFORD, CONN bieriės rolę sulošė Juškienė, tai 
rolei atatiko ir pusėtinai gerai 
ją atliko. Dėdės Pilypo rolę 
lošė Martukaitis, jaunas vaiki
nas; lošėjas neblogas, tik tai 
rolei perjaunas; kalba ir judė- 

Lietdar-1 s*s Jauno žmogaus; o Pilypas 
į senai atsitarnavęs kariuome- 
1 nėj, senas vilkas, bet moka

Iš Operetes “Nebaigta Kova”
Laisvės Choras rengėsi prie 

perstatymo minimos operetės j 
per virš 3 mėnesius. 1______
bininkų visuomenė laukė pers- j 
tatymo. Choras nesuvylė. Ir' r 
štai gruodžio 20 d. įvyko tas ' Pasitaikyti prie jaunuomenės,' 

is kurios retkarčiais ir įsigerti 
atsi- Lrauna, bet didelis bailys; ži- 

, l noma, pabaigoj parodė biskį 
JCUinC, 1 111A1111XXC4 VAA£ AAAACį, , w ...

tuomi dvasiniai ir finansiniai J51 ūunmOv. revoliucionieriams;
Taip- kada Iikosi nuginkluota poli- 

gi, reikia teisybę pasakyti, pa- i sušuko,: doloj carta!
tį perstatymą daug pagražino! Justino rolę neblogai lose J. 
New Britain-Hartford Simfo-1 Brazauskas; jeigu tik biskį 
nijos Orkestrą, per visą loši- ! daugiau jausmo, tai tiki ai ge
mą grajino laike dainavimo, j 1'as os®‘la®į

Prieš prasidėsiant lošimui, Į 
Orkestrą, vadovaujant V. Vi-: 
sockiui, puikiai pagrajino ke-! 
lis muzikos ' kąvalkus.' i----
pradžia ir lošimo:

Uždangai keliantis, Orkest
rą pradeda griežti, jos aidai 
kutena škalitlihgoš (ddrb. pub
likos ausisf -pasirpdo' Onyte^ 
sedirtti prie audeklinės būdo^. 
ir uždainuoja: “Jau saulutė 
leidžias, vakaras netoli.” Tai 
taip ir prasidėjo, vaidinimas. 
Onytės rolę vaidino Blruta Ra- 
moškiūtė; nors dar jaluna mer
gina, bet gerai vaidino ir mo
kėjo gyventi savo rolėj, ir ne i 
vien lošime gabi, bet įr daina-' 
vime turi gražų muzikali bal
są. Matomai, jį lavina. Kada 
uždainavo “Oi širdie mano, 
širdie, kas tau šiandieną yr?“ 
daugelio žmonių akyse suži
bėjo ašaros. Bet Onutė paro
dė ir smarkumo, kirsdama ge
rą žandinį Birbilui.

Jonuko rolę vaidino jaunas 
vaikinas Karolis Kiškiūnas. 
Lošė gyvai ir stengėsi atlikti 
savo rolę.

Dulbio rolę lošė S. Makavec-

laukiamas perstatymas.
Liet darb. skaitlingai 

lankė. į minimą parengimą

parėmė Laisvės Chorą.

. Ir Justinas turėjo
■ j dainuot “Miestų darbininkai 

—- visur jau sukilo,“ o ne Pilypas. 
- i Čia buvo klaidai ir kitu kart 

i" j reikia taisyt. '

už duonos &ąsnį ir už laisvę. 
Toki ar tam panašūs vaidini
mai primena darbininkams, 
kaip senosios carinės Rusijos 
darbininkai kovojo tais lai
kais ir kaip tuomet tą kovą 
pradėję, jau užbaigė ją. Ten 
kova baigta ir laimėta 1

Taipgi primenama, kad mes, 
Amerikos darbininkai, dar ne
baigėme tos kovos. Mus dar 
kankina kapitalistinė išnaudo
jimo sistema, badas, skurdas, 
kalėjimai,. areštai, kratos ir 
šaudymai. Mes privalome mo
kintis iš senosios Rusijos ko
vingų draugų ir stengtis, kaip 
greit galima tą kovą už
baigti. Tada tik mūsų tię var
gai, rūpesčiai pasibaigs; ypa
tingai jaunuoliai, čia gimusie
ji, turėtumėt, imti pavyzdį iš 
anų laikų 'jaunuomenės.
i Laisvės Chpras dainas sudai
navo puikiai, vadovaujant .J.Birbilo rolę lošė Mulerąnka, 

atatiko savo rolėj, tik perina- . . , -r- . _
žai natūralaus judėjimo, bet Phkunui. Taipgi reikia ištarti 
nuo Ohytės tai gavo gera, žan- Xlri1* Lftlsvės Choro 
'dinf ' , ’ ' , įdy^iųgam Raymondtam už, da-

Mariutės rolę sulošė N. Si- vi'rną savo kambariuose laikyti

nuo Ohytės tai gavo gerą, žan 
dinf.

varau Laisvės Choro ačiū

ė tyanskiūtė, gyvai vaidino, tik operetės praktikas nedėldie- 
d j biskį' reikia garsiau kalbėt lo- ?ių popiečiais, Ačiū Simfom-

siant, Neblogai 
duetą su Onyte. ...................

Būbno, piršlio rolę vaidino i 
J. Kazlauskas, daug«prijuokino 
publiką, kaip ėmė piršti, girti 
Birbilą. , „ , •

Zemskių roles turėjo lošti 
Masaitis ir Šimanskis. Revo
liucionieriais buvo Grabauskas 
ir Beržinis. i > . .

Solistams, duetams, kvarte
tams ir* chorui pianu akompa
navo Raymondčiūtė ir orkest
rą. > / ; •

Abelnai publikai vaidinirhas 
patiko; be abejo, būna ir trū
kumų lošimuose; daugelyj at

sudainavo J°s Orkestrai už patarnavimą 
, į be jokio atlyginimo.

Ačiū ir visiems skaitlingai 
atsilankiusiems. Laisvės Cho
ras neatsisakys ir toliaus tar
naut darb. parengimuose.

Laisvės Choras vienbalsiai 
nusitarė dainuoti Lenino mir
ties paminėjimo mitinge sau
sio 21 d., didžiojoj Unity 
Hall, 64 Pratt St., Hartford, 
Conn. Ten kalbės ir revoliu
cinio darb. judėjimo geras kal
bėtojas d. J. Louis Engdahl. 
Bus ir kifų dalykų, lošimų, 
muzikos ir t. t. Įžanga tik 
25c. Patartina išanksto tikie-

kas, toj rolėj tinkamas, tijĮ/ 
trūkumo buvo judėjime. Dul-

1 vzmI 1A 1 lt v/O v y VA Cv VI kz A V j Cv v < _ ' • » • » * t

sitikimų jų negalima išvengti. ^us įsigyti. Tikietus pardavi- 
Visgi darbininkams įtinka Mja visų darb. organizacijų 
del to, kad vaizduojama dar- nariai, 
bipinkų gyvenimas, jų kov(os i , Laisvės Choro Koresp

'kite; Kariu ir iem p; 
rie nepriguii pris Lietu 
ki$kų draugijų; .stengi 
įtraukti, neą'plen kdami 

. bių darbininkų. Šitam 
bus suorganizubtia Sies 
darbiai, kurie laikys 
Liet. Darb. Svetainėj, 
nantieji bus priskirti 
esančių kuopų. J 

Šis susirinkimjl 
kad supažindinus 
su Bedarbių Ta' 
svarba ir reikalu1'visiem; 
ir dirbantiems organizuotis.

len kd

Darbir in- 
s ir j tos. L.D.S.A. 24 

Išrinkimas busi
Įkirinkihe ' Gedemmo 
lirtkės «■ .|8.,vaL vakara, 
įlinkimus ’Klt- ‘ 

tau gyye- i
arčiau r 1 „ —

CLE1 riAND, OHK 
nRinkimų M 
įmigtų Kandi 
I bajorus 
, 30 vakare, 
irje, 920 E.

lustų Frakciį: 
tisjrakalbas, u 
jo inkimų kan 
Iety kalbės r. 
gtis kandidatas 
I ietuviai dari 
y o rinkime .
•ntiistų Tartį jo f

i Visi į Mas 
Kalbės Kc

Sausio 4 d. 
Darbin. Sveta 
Lietuvių Kort 
dideles masini 

! miesto major 
j Be kitų k<dhj 
Ford Komp^h 

j sto majorus. 1 
Į nemažai pri'į 

! padėjimui I I __
; didato ant i.'ai’p.^DabarXi į, 
i darbininkų oil -g izacijos, dalyve 
H.nJnJn Kompartijos,

L’d«p ų Darb. jraš: 
iz; Kuomet Kuopos neauieKa sa-,,noro nnKimų Kampanijai, šiai;nnK- | rmoj vietoj:, i
vo pareigų, tai ir aš negaliu suda- liavai reikalinga '500 “udaminkų”- I • A. 9'Žn,|į‘.

"į"““. J AU)I.n. kuo, ,0 udaminkų . nĮfl<jna nar • 
iiai ir cent- 7,auna;. UaM >a

A.L.D.L.D. 10 Apskričio 
Reikalai ir dirbantiems 

Liet. Darb.
Pora mėnesių atgal buvo pasiųsta ‘ . kurie

visų šio apskričio kuopų sekreto- , rinktą komisiją 
riams raportų blankos ir buvo rei-1 Liet. U
kalauta, kad išpildytų ir sugrąžintų dl0-l 
iki 10 gruodžio. Tačiaus iki šiol tik 

mo lietuvių skyriaus susirinkimas ■ Draugai, tai negerai. Tuojau išpil- 
bus laikomas sekmadienį, 3 d. sau- r dykit ir sugrąžinkit man. Aš turiu , 
šio, 1932, W. F. L. N. Bendrovės 1 sutraukti visų kuopų raportus ir pa- ! 
svetainėj, 9-tą vai. ryte. Kviečiame 
atsilankyti visus T.D.A. narius ir 
tuos, kurie darbininkiškam veikimui 
pritaria, stot į T.D.A. ir bendrai su 
Visais susipratusiais darbninkais ko
vot ........................ ..

WEST FRANKFORT, ILL. |
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni- dviejų kuopų sekretoriai tesugrąžino. 
j lietuvių skyriaus susirinkimas 1 Draugai, tai negerai. Tuojau išpil- 

Aš turiu ;

? šaukia: 
lietuvius

las todėl, 
bedarbius 

rganizacijos 
bedarbiams 

Y iač

per

Komisija

CLEVELAND, OHIO 
LIETUVIAI DARBININKAI Į 

DARBĄ SAVO PARTIJAI 
’ i i 1 ; i į

Sausio 2 ir 3 d. yra rengiama Tag 
konstitucijos puslapis 7, paragrafas Day Komunistų Partijos mięsto ma-! 
12 ,bet kuomet kuojos neatlieka sa-.^joro rinkimų kam^anij'ai. Šiai; rink-

siųsti Centro sekretoriui, kaip rodo

už darbininkų klases reikalus. t „
i Komitetas, man-.

MONTELLO, MASS.
A.L.D.L.D. 6 kuopos susirinkimas | 

bus pirmadienį, 4 sausįo, L. (T. Namo 
mažam kambary, 7:30 vai. vakare. 
Visi nariai ateikit, yra labai svar
bių reikalų aptarti. 1 • > i i 

Org. G. Shiinaitis.
310-1

MONTELLO, MASS.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo lietuvių skyriaus 44-ta kuopa nu
tarė laikyti sbsirinkiinus kas pirmą 
sekmadienį kiekvieno menesio, Liet. 
T. Name, 10 vai. ryte. Pirmas su
sirinkimas bus sekmadienį, 3 sausio. 
Visi nariai dalyvauki!.

G. Shimaitis.
(309-311)

WORCESTER, IflASS.,
Suvienytų lietuvių draugijų meti

nis susirinkmas bus ketvirtadienį, 7 
sausio, nuosavoj svetainėj, 29 , Endi
cott‘Št., 7:30 vai. vakarę. Visi šė- 
rininkai ir draugijų išrinkti atstovai 
malonėkit dalyvauti. Bus išduoti 
svarbūs raportai ir renkama komite
tas ir board direktoriai.

Sekr. V. Motiejaitis. •
310-2

TŪKSTANČIAI
DARBININKŲ
LAUKIA JO

i padeda pasklLj
I rramą. 7‘ 
Draugija stox>|

Kom 

rmoj

ryti raportą. Tat dar sykį prašau rinkikų. Lietuviai ' darbininkai turi 
tuojaus išpildyti blankas ir prisiųsti 'duoti mažiausiai : 50 “i

• t , . ; , ■ : Colinyvoodiečiai, coreletiečiai ir cent-
ALDLD. 10 Apskr. sekr., t ro-clevelandięčiail Komunistų, Par-

St. M. Leesis, tijos Rinkimų Komitetas bendrui su b.jhos ir bu<, 
206 Glasby'St. Lietuvių Frakcijos Biuru šaukia jus ‘

Saginaw, Mich.: visus į socialistinę kompetičiją-Ienk- 
310-1 tynęs. ’ Katroji kolonija geriausiai 

’ * j pasirodysite rinkliavoje su didesniu
i skaičium “udaminkų” ? Coreletie-' 
ęiai per d. J. Graibų tikrina, kad brinkimuose, 
jieji abiejus sumuš: ę$įnwoodiečius jnQS1, jųrbkš'.

• • i • - - aha T?. nA4.i b* centro-clevelandiečius. Draugai i .
St” ALDLD. nariai ir visi simpatikai I

ALDLD. 10 Apskr. sekr., p j -wr ▼ I ».
206 -GlasbyiSt.

CLEVELAND, OHIO
Sausio 7 d. įvyks L.D.S. 55 kuo-

dar galima g 
rinkimus. Ta

r pv.
ir jų nąĘiai. ta 
varomas gerai, 

briu išplėsti prieš 
igvirš nurodytos 
; Įeneralė. jnobihz: 
jį-tiįai pasiekti 
r įninku masaf»AI 
io^ prakalbose ir
rra buvęs mūsų 
'ui mūsų pafeiga

i padėti mūsų 
piečiausias da 
raukite visi š 
veskite būtina j )O kaimyną dą 
ką, kuris dar f>ra Buvęs mfii

iLJ^- D™!?; ’ subatoie ir nedėlioję, 2 ir 3 dienas I pHILAHn PMIA } PA

? -tos kuopos susi 
P’nmadienį, 4 sausic 

I- “tli St., 8-tą vai.Visos nar5s at’eikit? bus j

kare. Visi nariai dalyvaukite. Nes 
bus svarbus susirinkimas. T” 
kuopos valdyba užims vietas, 
nominacijos Centro valdybos.
svarbiausia,s tai kiekvieno nario pa
reiga atsivesti nors po vieną naują 
narį. Kada fašistai yra-byra ir 
niaujasi už gerklių, mes budavokime 
ir traukime darbininkus į Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimą.
310-1

... i sausio dalyvaukime Kompartijos : 
Naujoji RINKLIAVOJE! Lietuvių rinkliavos 

stotis, 920 E. 79th St. (Lietuv, Dar- 
Bet bin. Svetainėje). Parodykime bo

sams, kad lietuviai darbininkai turi 
savo partiją ir moka ją remti. Kat
roji kolonija laimės lenktynėse? 
Darban prie, geni rezultatų!

Lietuviu Komfrakcijos Biuras.
310-1LDS. Sekr.

SUSIRIN-LIETUVIŲ BEDARBIŲ 
KIMAS

Sausio 5 d., 2 vai. po
tuvių Darbininkų Svetainėj, 920 E. 
79th St., yra šaukiamas Lietuvių be
darbių susirinkimas, kurie Lietuvių 
draugijos buvo suregistruoti. Visi 
Lietuviai bedarbiai būtinai dalyvau-

pietų, Lie-

L.D.S.A. 1 
mas bus ] 
No. 995 N 
re. 
tas raportas 
konferencijos, 
bių reikalų ajptarth

-los kuopos st 
tl St., 8-tą vai 

iš metinės 5-to
Yra ir- kitoki
B. Ramanaus

DETROITO LIETUVIU DARBININKų'APTIEKOS 
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose g^įma pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartinių laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Navininkas 
.8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST. DETROIT, MICH
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46 Ten Eyck Street




