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Darbininkų Dienraštis 
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Išeina Kasdien* Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų Šalių,' 
j ♦ i* ' ?

Vienykitės! Jus Nieko
N e p r alaimėsite, Tik
Retežius, o Išlaimėsite 

t
Pasaulį!

- -!

Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Sausio (January) 4, 1932 Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XXII, Dienraščio XIV 
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AŠTUONIOLIKA TŪKSTANČIU MAINIE
RIŲ IŠEINA I KOVĄ PRIEŠ BADį 1R 
PRIEŠ ŽVĖRIŠKĄ VALDŽ. TERORĄ

KRISLAI
n ūko.

is Liūdno Paveikslo 
ierius.

.s Nepatinka, 
sidomejimas SSSR.

Rašo R. Mizara

ie žodžiai rašomi * Pittsbur- 
. Už poros dienų L.D.S. 
lomoj i Taryba laikys savo 
ėdį, kuriame bus sprendžia- 
i vienybės su A.P.L.A. klan
as. Gal atsiras iš abiejų 
ių tokių, kurie tos vienybės 
orės. Tai darys del tam 
•ų išrokayimų. Bet abiejose 
imitacijose musės eilinių nu
bus ui vienybę. Ir vienybė

FYTRITTbEDARBIŲ ARMIJANEMAŽĖJA; BĖ-
| DOMS IR VARGAMS NESIMATO GALO

Amerikos policija ir f ašis- i
.s įvykti, lanksčiau ar vėliau. suruošė bjaurią proyo- 

 ! kaciją prieš revoliucinius 
darbininkus. Laikė kalėdų 
ir naujų metų staiga pradė
ta siuntinėti fašistų vadams 

ji j punduliai su bombomis. Eas- 
besi už paskučiausių prie- tone tokia bomba eksploda- 
ių ~ skaldymo organizaci-1 vo ir 

Alberto skelbimas, būk jis!^ * 
s A.L.D.L.D. didžiumą pa- 
j, kad su juo tik viso labo 
,kus Numerio Antro (Matu- 
ir dar vienas kitas, senai 

?edęs elementas, 
asivogtus darbininkų orga- 
ūjų pinigus, jie ,tiesa, pra- 

bet organizacijos pasilie- 
ielybėje su Kompartija. Ki-1 
ykiu jos bus atsargesnės!

astaFoji A.L.D.L.D. II Aps- 
io konferencija parodė, kad 
seikimų - menševikų “opo- 
ia” galutinai susmuko.

Bedarbiai Badauja ir Rankioja “Maistą” iA “Garbičiy”;
Baisu Pažiūrėti Į Suvargusius Žmones; Auga Apiplėšimai, 

Žmogžudystės ir Saužudystės; Svarbi Bedarbiu Reikalais
Konferencija Youn’stowne Sausio 10 Dieną

Bus Revoliucija ir Komu
nistinė Valdžia Chinijoj

• užmušė du žmones. 
Dabar spauda skelbia, kad 
visuose didmiesčiuose poli
cija planuoja puolimus ant 
visų darbininkiškų organi
zacijų ir įstaigų. Tas pa
čių provokatorių bjaurus 
darbas (bombų siuntinėji
mas) primetamas komunis
tams ir fašistų priešams. 
Tai labai bjauri provokaci

Youngstowne veikia pen-YOUNGSTOWN, OHIO. —
Bedarbei pas mus nesimato kios bedarbių tarybos. Sau-

BROOKLYN. — Savo 
prakalboje Wen Ying Peng 
pareiškė, kad jeigu Japoni
ja nebus išgrūsta laukan iš 
Mandžurijos, tai ' Chinijoj 
kils “baisi” revoliucija. O 
ta revoliucija duos Chinijai 
Sovietų valdžią, kontroliuo
jamą komunistų.

jokio galo. Žmonės tiesiog sio 10 d. y ra .šaukiama Mo-'Mifė Dfg. GudiŠaUSkaS 
‘V.T’c. h,v; ’i 7^ non i honinR apskričio konferen- PITTSTON. — Mirė drg. D.
Miestas turi 175,000 gyven-Į 
tojų, o bedarbių apie 20,- 
000. Bet čia nepriskaitoma 
tie, kurie dirba tik dieną ar 
kitą į savaitę.

cija. Į šią konferenciją vi- Gudišauskas, kuris gyveno 
sos vietos lietuvių draugi- po num. 163 Johnson St. Bus 
jos bei organizacijos turėtų 
pasiųsti savo delegatus. In
formacijas ir mandatų blan- 

Pilnos gatvės bedarbių. Į kas galima gauti Darbinin- 
Vagystės, plėšimai, žmogžu- ’ ”

ieš dešimts metų Pruseika ja, idant nukreipti domę nuo dystės ir saužudystės pasie- 
ikštijo Pittsburgho Baltru-1 bedarbių kovos prieš alkį, kė augščiausio laipsnio. Vė- 
“Ricierium Liūdno Paveik- i* ’

;ojo j liūdnesnius frėmus.

idant gauti progą daryti ]aį vakare kur nors eiti, tai, 
^.!;erAas puolimus ant revoliucinio reiškia rizikuoti ,ar nebūsi 

judėjimo.

kų Centre, 334 East Fede
ral St., Youngstown.

“Laisvės” Korespond.

laidojamas sausio 4 d., pir
madienį, 3 valandą po pietų, 
Wyomiiigo laisvose kapi
nėse. Draugai ir pažįsta
mi prašomi dalyvauti laido
tuvėse.

V. Valinčius.

Istorinė Kentucky Mainierių Kova Prasidėjo; Streikas Ple
čiasi į Tennessee Valstiją; Turi But Organizuojama Pa- ‘ 
šalpa Kovotojams; Šis Streikas Paliečia 75,000 Vyry, • 
Motery ir Vaiky

idai mačiau Grigo “Naujie- ,rTTTzrk„AT T 
atakuojant fašistus už jų j MUKDEN. — Japonijos 

lūs ant Viniko ir Prons-1 armija užėmė miestą Chin-
“Tai negražu, sarmata,” | chow. To dar neužtenka, 

a socialfašistų tėvas. Bet Į JapOnija ketina užgrobimą 
buvo nesarmata, kuomet! t ti iki t chi Sienos. 

•atys fašistai su Grigaičio T 
liu Bagočium skundė L.D. | 
irganizuotojus! Grigaitis 
et jiems padėjo kuo galė- 
s. •

Kunigams Naujas 
Smūgis Meksikoje

sidomėjimas Sovietų Są-J« Mexico City. — Vėl ki- 
i įterpė lietuvių darbinin-)įį ginčai tarpe Meksikos 

valdžios ir popiežiaus agen
tų. Kunigai atsisako regis-

isur aidėh's.* Iš liausimų, | 
os man stato draugai, pa- 
3, 'kad dar daugelis jų tu- . -u u v.
•mažai žinių apie darbinin- truotis ir nepildo valdžios 
lį. Tai, be abejo, parodo,; įsakymo, 
lūs spauda nepakankamai 
S informacijų.

k Pittsburghe, tiek Cleve- 
pruseikiniai menševikai 
nieko. Jų “Klampynės” 

^pamatysi, 
j
inių Industrijų darbi n in- 
aip paprastai, yra sąmo- 
mi ir ištikimesni revoliu- 

am darbininkų judėjimui.

užpultas ir apiplėštas. 
Youngstowne per mėnesį 
laiko net du kartu apiplėšė 
paštą.

Apie bedarbių nusižudy
mus vietos kapitalistinė 

: spauda visai nerašo, slepia 
tą baisią tragediją, kuri ei
na tarpę baduolių.

Bedarbiai su šeimynomis 
gauna “j

JAPONIJOS ARMIJA JAU PRIE CHIN
CHOW MIESTO VARTŲ; TAUTŲ LYGį

LEIDŽIA UŽGROBT MANDŽURIJĄ
TOKYO. — Čia praneša

ma, kad Japonijos arini ja 
Mandžurijoj jau perėjo upę

pašalpos” po vieną ITaling ir randasi prie pat 
dolerį į savaitę, o Į0ti te- vartų didmiesčiu Chinchow, 
gauna dolerį į' dvi savaites. Miesto puolimo

PINEVILLE, K Y. — Su valdžios terorą. Jo galijny- 
sausio 4 d., pirmadienį, pra- bes labai didelės. Toj vals- • 
ėjus Naujiems Metams, pra-į tijoj pirmu sykiu priešakių 
sideda tikras Kentucky mai- atsistoja Nacional. Mainie* 
nierių streikas. Kovon sto- rių Unija 
ja aštuoniolika tūkstančių cine unija 
mainierių. Be to, streikas metė senąją United Mine 
jau plečiamas į Tennessee Workers of America ir L 
valstiją.

Streiką iššaukė Nacionalė 
Mainierių Unija.. Siunta 
anglies baronai, valdžia ir 
kapitalistinė spauda. Pine
ville “Sun” šaukia, kad “vi
si raudonieji būtų išvyti iš 
visos valstijos.” Kiti laik
raščiai grūmoja mainieriam, 
kad jie badu išmirs, jeigu eis 
į streiką, nes, girdi, “raudo
noji. ” unija pašalpos nega
lės suteikti, žodžiu, visa 
valdančioji klasė susimobili- 
zavus streiko laužymui.

Kentucky mainierių kova 
yra istorinė. Čia kovon sto
jo, beveik išimtinai ameriko
nai mainieriai. O kaip par 
rodė jų streikas keturi mė-

— nauja re volių- 
, Mainieriai at-'

W.W., kurios abi išdavė dar
bininkus.

Mūsų pareigos linkui šio 
Kentucky streiko yra labai ?

dideles. Mes turime gelbėti 
iš bado kovingus-mainieriųS. 
Ypatingai lietuviai mainie
riai Pennsylvanijos ir Illi- 
nojaus turi eiti pagelbop 
Kentucky mainieriams. Šif 
streikas reiškia budavojirm 
galingos Nacionalės Mainie 
rių Unijos, f

Visos lietuvių darbininl* 
organizacijos, kuopos 1 
draugijos turi ištiesti sa 
ranką. Kentucky main 
riams. Tai grandipzė ko 
pietuose, Huri skina keli? 

nėšiai atgal, jie yra kovingi, amerikonų darbininkų,.n 
Kentucky mainierių strei- nias Amerikos revoliv 

kas yra prieš badą ir prieš niam judėjimui.

Iš Genevos pranešama, 
kad Tautų Lyga nutarė jo
kių žygių nedaryti prieš 
Japoniją. Tas aiškiai paro
do; kad Tautų Lygos yra su
sitarta /Chinchow ir visą 
Mandžuriją 'pavesti japo
nams. Amerika, matyt, toj 
konspiracijoj irgi dalyvauja. 
Tai vis imperialistų pastan
gos subudavot rytuose fron
tą prieš Sovietų Sąjungą.

į japonų 
rankas laukiama bile valan-

, Chinijos armija aplei
do miestą ir traukiasi linkui

. Darbininkai, kurie dirba 
prie valymo

daug “kenų” išvartytų zir 
“maisto” j

“garbidžių,”pile VCVljIIlU geli UlUZJIUj i 
pasakoja, kad randa labai

liekanos išrankio- Chinų Sienos didžiausiame 
Bedarbiai ir jų vaikai pakrikime.

;bepasiliks 24 kunigai. .TaiĮkando išgelbėti savo gyvy- u-------— .......

Kaip jau žinoma, po su- 
registravimo, Mexico City tos.

pruseikinfai ' menševikai smūgis juodajai armijai. j 
nieko. Jų “Klampynės” Bet duodamas smūgis Ro- 

____ ‘..ši. Mūsų organi- mos agentams ir iš kitos pu- 
s čielos. Tas parodo, kad sės. Prezidentas išleido pa

tvarkymą, kad nei katalikų, 
nei protestonų parapijinių 
mokyklų kreditai nebus pri
imti Mexico City universi
tete. Čia kertama į religi
nes mokyklas.

ovietų Sąjungos draugai 
io, kad ten turėtų didelio pa- 
kimo amerikiečiai daininin- 
. Žinoma, pasisekimo turė- 
tik tokie, kurie remia revo- 
inį darbininkų judėjimą. 
, ką savo dainomis laimina 
.kaus - Pruseikos munšaini- 
“pares,’b Sovietų Sąjungoje 

a> pageidaujami.

BERLYN. — Prezidentas 
Hindenburgas per radio kal
bėjo ir persergėjo kitas ša
lis, kad jos perdaug nespaus 
tų Vokietijos. Hindenbur
gas .bijo Vokietijoj revoliu
cijos. Jam kalban, kažin 

I kas per radio pertraukė 
: “Heilo! Heilo! 

Raudonojo fronto ženklasDID. Centro Komi- Talb?balsu:
-J, < • j . ■ air uvauuwiuju xx unwtetas del 1932 Metų iškilęs virš visos , Vokieti-

JOS.”

Mieste sutinki daug žmo
nių, į kuriuos net baisu pa
žiūrėti. ^Kiti mažai bepana- 
šūs į žmones. Ant mėšlynų 
(dumpių) pilna žmonių vi
sokio amžiaus ir lyties. Ran
komis kapsto išmatas, pele
nus ir susimuša už išmestus 
daiktus.

O jaunimas, jaunimas, ta 
ateinančios gentkartės žvai
gždė, pražuvus supuvusioje 
kapitalizmo tvarkoj!'

Ateiviai čia susideda dau
giausia iš įvairių slaviškų 
tautų, įskaitant lenkus ir 
lietuvius. Didžiumoje labai 
tamsūs, religiški ir patrio
tiški. Pavyzdžiui, daugeliui 
lietuvių svarbiau Šarkio 
kumštis, negu visos žmoni
jos gyvybė. ,

Sovietų Sąjungoj Į pildė

MASKVA. — Sovietų Są
jungoje vien tik 13 d. gruo
džio pagaminta 14,057 tonij 
čiguno ir 11,712 tonų plieno. 
Metalo gaminimo produkci
ja su kiekviena diena, vis 
auga.

STALINGRAD. — 17 d. 
gruodžio Stalingrado trak
torių gaminimo fabrikas pa
gamino į dieną 112 naujų 
traktorių. Leningrado 
“Krūsnyj Putilovec” davė 
83 traktorius ir 71 motorą, 
o Charkove 27 traktorius ir 
28 motorus. Tai tik vienos 
dienos produkcija.

111 mėnesių ir 13 dienų iš- 
i programą visų metų. 

Jis pagamino už 5,800,000 
rublių įvairių mašinų del 
anglies kasyklų.

a--------------r--------------------------------- --------------------------------------

Įvairios Žinutės i urvo lubos įkrito ir t 
J žmonės tapo užmušti^ - 

OVIEDO, ISPANIJA.
Ramon de la Fuente, sug: 

BRODNAX, VA. — Elek- ž?s Kubos,užmušė sa 
trifikuota viela užmušė Ver- i tėvą, seserį, svogerį ir c 
non Moore, 50 metu amž. .yzr?us^s.a?.

I kad jie ji piktai pasitiki 
JACKSON, MISS. — Pit 

tinėse valstijose 1931 nū
i lai baigės didelėmis audro- 
i mis. Jose penki žmonės žu- 
i vo.

Magnitogorsk. — Paleis- j° sūnų.
ta liejykloj naujos mašinos,; OSSINING, N. Y. — 1931 
jų tarpe orinės turbinos. Į metais Sing Sing kalėjiman] 
Milžiniško metalo . apdirbi- buvo atgabenta 1,567 kali
mo fabriko vis nauji skyriai nių, arba 372 daugiau, negu 
įrengiami. j 1930 metais.

' NANKING, CHINA. — . n ..
'Sausio 1 d. tapo prisiegdin- i hk Komunistų rartrNovosibirsk.—Inžinierius1

Ermakov pritaikė naudoji-! ta naujoji Chinijos valdžia, 
mui vietinį molį del gamini- j Ši valdžia ne kiek negeres- 
mo plytų. Plytos bus nau-jn^ buvusią Chiang Kai-

V • VV *1 1 •

Vadas Chinų Liauc
dojamos Kuzbazo anglies sheko valdžią. ___ _ _
baseine ir tas suteiks šaliai BERLYN. Čionai Ja- j respondentas Abend rašo iš 
apie 500,000 rublių ekono- ponijos ambasados langai ta!
mijos. 'Viso sunaudoja į me P°. išdaužyti. Spėjama, jog

baseine ir tas suteiks šaliai
New York “Times” ko-

8 a 1 js a yimuosė dalyvavo 
> kuopų ir * T
tro Kęijnite^ą; išrinkta 
imi draugai: j; J. Kaš- 
učius gavo 1,346 lialsų, 
"M. Šolomskas 1,317 bal- 

R. Mizara — 1,172 bal- 
Ai. Bimba, — 1,168, F. 

»kas — 930; P. Buknys 
793, S. Sasnauskienė — 
balsų.
zematais yra draugai: 
ilinaitė, V. Tauras, A. 

tan ir J. Bimba. Ka-; 
jį d. F. Abekas yra iš- 
avęs, tai jo vietą užpil- 
iš eilės daugiausia ga- 
balsų kandidatas. Pil- 

avimų pasekmė tilps 
spaudoje.

D. M. šolomskas 
A.L.D.L.D. Centro 

komiteto Sękr.

S GRŪMOJA MIRTIES BAUSME NEKAL- 
TAM HARLANO MAINIERIŲ!

Mount Sterling, Ky. — 
Jau trečias iš eilės Harla- 
no mainierys teisiamas. Juo 
yra W. H. Hightower, 77 
metų amžiaus. Šitam sene
liui grūmoja mirties bausmė 
už tai, kad jis pereitą vasa
rą buvo unijos lokalo pre
zidentu. Valstijos prokuro
ras Snyder reikalauja mir
ties bausmės. Jis sako, kad 
niekas nežino, kas nušovė 
anglies .kompanijos sargą— 
šerifą. Tai, girdi, nesvarbu. 
Snyder. sako, kad užtenka 

, to, kad Hightower buvo uni

jos vadu, o unija padarė 
“suokalbį” prieš anglies 
kompaniją, kad uždaryti jos 
kasykįą. Dėlei to įvykęs su
sikirtimas, kuriame tapo už
muštas kompanijos šuo. Ga
lėjo Hightower visai nedaly
vauti tame susikirtime. 
Užtenka to, kad jis maini r, 
rys ir dar unijos vadas!

“Džiurė,” kuri teis
mainierį, susideda iš vie
nuolikos farmerių ir vieno 
barzdaskučio. Nėra nė vie
no mainierio, nėra nė vieno 
šiaip, darbininkoi

šį

MASKVA. — Gruodžio 
15 dieną;- pagaminta 35,550 
tonai žibalo, o 16 dieną jau j 
35,689 ;tonų. I 
diena žibalo gaminimas visi 
auga. .

tus šiose anglies kasykloje 
iki 30,000,000 plytų.

ib dieną jau) A r ' h ;
Su kiekviena i AmenkOS tWfyNl?4

Nusmukime 1931 m.

f 1 ’ jf

MASKVA. — Automobi
lių gaminimo fabrikas 16 d. 
gruodžio išleido 21 naują 
automobilių. Šis fabrikas į 
metus laiko pagamins 50,000 
automobilių.

GROZNYI. — Vietinis 
aliejaus apdirbimo fabrikas 
išpildė planą ant 104 nuo
šimčių. Per metus perdir
bo žalio žibalo 913,800 tonų 
ir pagamino 306,000 tonų 
benzino.

KADEIEVKA. ■ — K. 
Markso vardu fabrikas per

Už-WASHINGTON.
sienio ir Namines Prekybos 
Biuras paskelbė raportą už 
1931 metus. Pasirodo, kad 
Jungtinių Valstijų prekyba 
su užsieniu per tuos vienus 
metus sumažėjo ant $2,379,- 
000,000 — $1,418,000,000 ant 
eksportų ir $961,000,000 ant 
importų. Vadinasi, krizis 
reiškia susmukimą ne tik 
pramonėje, bet ir prekyboje. 
Sumažėjo rinka* užsienyje.
O sumažėjimas rinkos, reiš
kia padidėjimą naujo karo 
pavojaus.

tai padarė chiniečiai, kurių 
žemę Japonija plėšia.

WASHINGTON. — šie
met 'pen kalėdines ir nauju 
metų' /įremonijas visokiose 
transpoętącijos n e 1 a imėse 
žuvo špatas’’žmonių.

BOŠTO'N, MASS. — Išva- 
karėse Naujų Metų Bostono 
policija padarė “vaidus” ant 
visokių “užeigų.” Suareštuo
ta 513 žmonės.

, HELSINGFORS. — Suo
mijos referendume delei pro 
hibicijos “šlapieji” sumušė 
“sausuosius.” Sakoma, kad 
dviem trečdaliais balsų lai
mėjo prohibicijos priešai.

NEW YORK. — Per Nau 
jus Metus nuo degtinės mi
rė keturi žmonės.

Waterloo, Ohio. — Per 
Naujus Metus čionai iš New 
Yorko atvykę turčiai rengė 
balių išpuoštam urve, 
smagiau pasišumyti.

kad 
Bet

Shanghajaus, kad Chinija 
pasitinka Naujus Metus did
žiausioj suirutėje. CTaip va^ 
dinama “Liaudies Partija”’ 
(Kuomintangas) neteko pa

sitikėjimo masėse. Girdi: 
“Didelis pavojus dabar yra 
tame, kad apart komunist 
slaptos organizacijos, nebę 
liko Chinijoj kitos politine 
partijos.”

Tas tiesa, pavojus p] 
kams. Komunistų Partija 
beliko vienatinis Chinijos 
darbininkų ir valstiečių va
das. Ji yra slapta, bet jo 
įtaka ir pasisekimai nuok 
tos auga.

Pragėrė 4 tęstis į
■ .J* . ' * ***

New Yorko mieste per nau- 
jus metus buvo daug girtij po- 
kilių. Keturi asmenys pragė
rė savo gyvastis—nusinuodino 
alkoholiu.

Automobilių nelaimėse mie
ste žuvo šeši asmenys, kelį de- 
sėtkai sužeista.



į-.' Puslapis-Antras.- U ’

LAISVE, LITHUANIAN DAILY
, .*• .. Published by LAISVE, Ine 

Cvery day, except Sunday, at 46' Ten Eyck Street, Brooklyn, New York

I
: s&tsfo: į;

i—

United States, per year..... 
Brooklyn, N. x., per year.. 
Soreign countries, peY year. 
Canada and Brazil, per year

prieš slreikūį. Buvp; toks 
tikimas:.'(lirbkht pas' 1 V* 
reikėdAyo įkelti ryte' 4 * ąr’ 
sė 5 vii., į-yto iv dirbti Į

IšųąUdOj 
Kur W

c) darb; abelnos kovofe jclai^si- 
mas; d) Lietuvos Jaijbiniiįkų 
kovos su fašizmų klausimas; 
e) komunistinės spaudos rebin- 
mo ir platinimo klausimas;1 f) 
santiky KjOmupistų Partijos, 
A.L.D.L.D. jr darbininkų eilių 
ardytojų kląu§jųias5 1 g): be
darbių kovų už duonos kąsnį 
klausimas. ,

* • < i J į >
10. Bedarbių kovų klausi

mu priimtas įnešimas, kad bu
siantis Apskr.
dirbtų planus, kaip sėkmin
giau

gimr valandų, žiūrint kokis dal
bas,' laikinų dąrbininkų. Apt 
joj liaukų stovėjo pusiau- supu
vus bakūžė, kurioje! gyvčno ke
turi' biediyokąi ,iy jie fiirėjdUyo 
Vabalui, apdi't rąndęs, atidirb
ti nuo 4* Jig S .dienų vasaros

SUBSCRIPTIOK RATfcS:
$6.00 United States, six months.......... $3.00
08.00 Brooklyn, N. Y., six months... .4.00 
$8.00 Foreign countriės, six months. .$4.00 
.6.00 Canada and Brazil, six months.$3.00 ALDLD. I-mo Apskričio meti- 
—- --- ----------------------------------- ------ ngg konferencijos, laikytos

grudžio 20, 1931, “Vilnies” 
Svetainėje, Chicago, Ill.
1. Konferenciją atidarė 

Apskričio organizatorius d.
S. Vėshys, 11 valandą dieną. Į 
mandatų komisiją paskirti se-j 
kami draugai: V.V. Vasys, L ' 
Urmonas ir P. Krakaitis. Man
datų komisijai tvarkant man
datus/ kalbėjo d. F. Abekas, 
organizacijos ir abelnai darbi
ninkiško judėjimo klausimų.

2. Mandatų komisija rapor
tavo,l kad konferencijoj daly- 

ja 41 delegatas, nuo 12

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879.

nnwaaAPŽVALGA
Kaip S L.A Fašistai Atsimo-1 Klerikalų Susirūpinimas
ka Sodaitfąšistams

Socialfąsistaš Gri g ai tis 
“Naujiėrių” No. 305 parašė 
net eęlitorialą apie savo be
das S.L.A. organizacijoj. 
Uždėjo “graudingą” antgal-

PROTOKOLAS $86.87, 51—$71.70, 88—$67.- 
50, 19—$63.00. Kitos aukavo 
po mažiau. Literatūros pla
tinime geriausia pasižymėjo 
205 ,kp. Kuopų raportai ap
kalbėjus liko priimti.

7. Pertraukta dienotvarkis 
ir pakviesta d: V. Andriulis, 
kuris buvo tik ką atvykęs iš 

Distr. ple-

komitetas iš-.

, , JCuomet klasiniai sąmo
ningi Ameuikosi . »lietuviai 
dar;bininkai'pradėjo organi- ^'j _ __ ____
zūpti naują, darbininkišką kuopų, atstovaudami 520 na- 
Suisiviebijimą pb aštrios ko-Irių. 9 ' rinkti delegatai ne- 
vos SU ' fašistais ir social-1 pribuvo. Apie ■ 20 Apskričio 

‘ - - - - • [kuopų visai neprisiuntė savovį “Ko1 susilaukėme,” ir de-1 fašistais S.L.A. organizaci-1 “uopų v] 
juoja: •' joj, tai'tuomet ir klerikalai ie ega ų*

Mūsų f asistuojantis gaiva- ( 
las priėjo prie to, 1 . j 
skundžia valdžiai demokrati-’ Š„.. .......... --------- --------- ------
niai nusistačiusius visuomenės zuoti naujo Susivienijimo, 
darbuotojus. New Yorke tapo | Klerikalų vadai (pav., pra- 
apskųstas S.L.A. * -■
vinZ0S c±i±kah,\D/'v^'! su S.L.A. fašistiniais 
šai, 'iper radio, grasinta skun-1 Škvalais fabukavo bj ati
dų -kitam S.L.A. Apšvietos ■ riausius skundus New Yor- 

, .Komisijos nariui, Juęzui Pron- ko valstijos apdraudos de- 
skui. - •*” partmentui prieš naujo su-

Bet tie juodi elementai ko-į si vienijimo organizuotojus, 
voja ne idėjiniais ginklais. ” 1 •*’ 1 1 • ” ■
Jie šaukiasi valdžios pagelbos. I 
Dr. M. Vinikui jie nori su-Į i n- • i o • • trukdyti gavimą pilietinių po- saX° darbininkišką Susivie- 
pierų, idant jisai negalėtų bū-'™jW Bet JU visi bjaurūs 
ti išrinktas į S.L.A. sekreto- Į reakciniai darbai nuėjo vč- 

‘rius-. Prieš Juozą Pronskų jiet jais. Ir dabar klerikalų or-j 
nori sukurstyti Amerikos vai-' ganas “Draugas” (No. 305), j 
džią, kad ji jį iš šios šalies de-' * * * •' *
portuotų.

• ■ » i ■ ■ • , i

Tai štai' ko. socialfašistai į 
-niaukė nuo. smetoninių .fa į

:ų iš “Vienybes” 
abazo.- • ’■

utartinai SU fašistais ir SO-1 3. Tvarkos vedėju išrinktas 
“ ’ Pet-kad jau i cialfašistais šaukė, būk bol- 

I cevikai negalėsią suorgani-

I Kom. Partijos 8 
numo, padaryti, pranešimą 
iš Partijos darbuotės. Drg. 
Andriulis trumpoj savo kal
boj aiškiais faktais parodė, 
jog Kom. Partijos ! darbas, 
už darbininkų klasės reikalus 
kožnk dieną darosi1 vis dides
nis ir .sėkmingesnis^ Partijos 
naujų narių, taipgi ir naujų 
kovotojų už darbininkų rei
kalus įkaičius j su kiekviena 
diena sparčiai auga.

I
8. Atsiliepiant į A.L.D.L.D. 

Centro Komiteto atsišaukimą, 
kad kuopos stengtųsi gauti 
naujų narių Komunistų Par
tijai, nutarta kviesti visas 

' Apskričio kuopas dirbti toj 
, , linkmėj, įtraukiant bent 40

4. Skaitytas protokolas pe- liaujų narių į Komunistų Par-

d. S. Juška, sekr.
ronis. Rezoliucijų ir spaudos 
komisija: A. Yuris, S. But
kus ir P. Krakaitis. 40

Ą f i temai pi

Ap^'ie;<^ i lotas Krušas Chicagoj) ben- reitos ApsVr. konferencijos ir x n I ii» IVI I ’ « • L1 I •

giau įtraukti , daugiau orga
nizacijų į bedarbių kovas.

11. Nutarta, kad busiantis 
Apskr. Pild. Komit. phgh- 
mintų rezoliuciją prieš sindi- 
kalistinį įstatymą. 1 1 i ‘ ! * *

12. Reikale tolimesnių 
Apsikričio kuopų,' kurios, ne- 
prisiunčia arba labai retail te-i 
prisiunčia savo j (delegatus i 
•1-mo Apskričio konferencijas,' 
Instruktuotas . Apskr. komite-/ 
t * 
darius parankesnes galimybes

lybam vakarui. ■ į IšųąUdoJ;
kuo baisiausias ’̂ Kur tik n* 
pAsishksi, visj ųžpakalyjte sto

•*"*■*" •
“vyručiai, greičiau, greičiau 
Ant manęs -stačiai rėkdav< 
“Praiiy,jau tu vėl stoVi.” Vi 
ną pavasario dieną taip SS’ 

Laikė 20 karvių spaudimu įkirėjo, kad galų įa 
Visus žemės ūkio' trūko’ kantrybės ir aš pad. 

dar nebūdami;

metu. Pneg. tam : sojhndavp buožj Vabalas
bulves, už kurias ir turėdavo at
idirbti.• • i ; , • • ‘

, Vasaros metu dirbdavo net li
gi'30 darbininkų. Ūkį vedė in- 
tensyviškai. 
ir 9 arklius.
produktus parduodavo per savo ’ viRU o-baisį,
krautuvę. .Pieną veždavo kož- 1 kuopelės nariu,'pakelkim stn 
ną rytą į Kybartus ir parda-' ką. Kumečiai sutiko ir m 
vinėdavo brangiau negu kiti. 
Rugius pirkinėdavo pas kitus, 
sumaldavo ir parduodavo savo 
krautuvėj ė. Išnaudojimas buvo 
kūodi'džiaušias/ Da'rbininkai va
karės' laiku dirbdavo nuo sau
lės 'ligi 'sfc.blės’ .'ir moterys už
dirbdavo po 25 kapeikas, o vy-

. Kumečiai sutiko ir m 
6.metėm darbą ir išstatem n 
kalavimą paliaųt begalinį spa 
dimą. > Streikas, tęsės pusę-di 
nęs ir buožė, kąda reikėjo jgjyv. 
liūs šerti, nusileido. Kitą ka 
tą(j,aų buvo ^rg^ani^uota^u^ 
lė Klės pasitarę kuopelėj, žir 
mą be Punisk’io, ^iūSeifcos 
tų buožių, nutarėme pake 
streiką pas'Vabalą-laikė rdf 

Buvo nutarta jreil

jei ne!dieną. Pradėjome, rengtis, t 

kad sutiko streikuoti,' tik judo^i 
■ ■ . Jankauskas, vyresnysis . kur 

atskirai tis ,pranešė buožei, ir, prask 
Ture- j° ardymas susitarimo.. • <

atskirus

J-/1 . •!, ■ ' s ,. v.- -i i ' Vai po'40-50. kapeikų, i dienatas darytu žingsnius, kad % su- • - - ■
darius parankesnes galimybes
tų kuopų veikimui jų apskii su vįsajs savo vaikais ne-Dąut pridėti _po 5.tyąpeika* 

dirbdavo laukų darbo, jei ne’dieną.. Pradėjome, rengtis, ( 
Apskričio skaityti, už darbą, prižiūrėjimą '• b,s . darbininkų jr darbmitū

■Aš miegodavau kąrvių tvarte, 
o vėliau arklydėję. ( Pats Vaba- Į vežimp.

tyje.
; i ■ • ‘

13. Rinkimas
Pild. Komiteto: Išringti se
kami draugai vienbalsiai: A. 
Yuris, P. J. Petronis, P. Kra
kaitis, V. V. Vasys, J. Kiškis, 
L Urmonas, A. Pažarskas, 
M. Mekšrienė ir K. Apolskis.

Alternatai: K. Matukaitis, 
M. Klastauskienė, J. Pini- 

Katilius ir A. Kuk-

ir varyma darbininkų, 
smarkiau dirbtų. Vabalo šei
myna maitindavosi 
nuo bernų ir samdinių, 
jo puikius hamus ir .
kožnam kambarius, o darbiniu- vo sūnuT” Albertui—Pr^eE 
kai pūdavo tvartuose. Vienu ardyįį streiką.
žodžiu, tai buvo buožė pilnoj ]note? VA 
to žodžio prasmėj. Pats L. tus. susitinka
Pruseika savo gyvenime_ ir ne- šode, mudu tankiai sųsieį 
žinojo kas tai yra sunkūs dar- vome sode, mat, Albertas 
bai ir net iki šiol nežinojo kas' miai pavėsiaudavo gražia 
tai yra darbininkas ir kokis jo’pilnam gėlių sode, o man 1 

| gyvenimas, nors apie darbiniu- į davo gerai nors valandėlę 
i kus labai daug yra prakalbų | silsėti nuo sunkaus darbo 
pasakęs. L. Pruseika buvo pir- šį bei tą išgirsti iš “rtiokyi

P

Vabalas davė direktyvąBusiančio Apskr. komi- 
, v !teto pareiga tą skaitlinę išda-
buvo pažymėta, kodėl pusmeti- jįn^ Sulig kuopų didumo.
nėj konferencijoj buvo atmes- g. Priimtos rezoliucijos 

sekamais klausimais: a) už- 
gyrimui A.L.D.L.D. Centro 
Komiteto darbų ir vedamos li
nijos kovoj su priešais; b) jau
nuolių' organizavimo ir trauki
mo į darbininkišką judėjimą;

priimtas su pastabomis, nes ne-

tas Apskr. organ. Strazdo 
raportas ir sekr. Matukaičio 
pusiau atmestas. Gi tie ra- 

_ _ portai buvo atmetami todėl,
idėjiniais ginklais. > kacĮ tjį nedaleisti lietuviams i kad jais buvo bandoma pra- 

darbininkams suorganizuoti yesti konferencijoj Ir i i rl < > i < mi /I r\ I i f i 1

i susirūpinęs del mūšų Susi- j komisijų
■ vienijimo augimo, sako: 01 ck.

Nesnaudžia ir naujai susi
organizavęs bolševikų susivie- 

ir:“Dir+j (laijimas. Rodos, dar ’hdsenai 
• i i |i itautininkai ir socialistai išmė4 

v, . y , , ji tč bolševikus iš S.L.A.,'bet bol-
ocialfašistas Grigaitis; ševikiškasis susivienijimas gi- 
)ar rėkia, kad ‘Lfašisttto^ r riasi jau tūkstančiais narių, 
.ti gaivalai” “šauktasi Vai | 
os. pagęlbos.” , Vinįkui i.

* sutrukdyti gavimą pi- 
mių popierų, o Pronskų 
i-išdeportuoti.
ėt ar ne tą patį darė

j sklokinin- 
kų dviveidė politika. Antra, 
tai kur pasakyta, kad Apskri
čio. komitetas buvo paskirtas, 
turėjo but, jog Apskričio Pild.

; Komitetas buvo perrinktas....
5. Pildomojo Komiteto ir 

raportai: Apskr.
Vėshys pareiškė, 

jog per pereitą pusmetį Aps
kričio komitetas dirbo sutar- Į 
tihaf, sulig savo 
'Vo kreipta domė 
nį 'darbą, ypač

To susivienijimo agitatoriai 
tiek daug dirba, kad ir ne sa
vo plauko žmonių suagituoja ir i Pild. 
į bolševikišką organizaciją pri
rašo.
“Draugas” labai susirūpi-

alfašistas Grigaitis, join£s> kad mūsų Susivieniji- 
ntai” Gugis, Bagočius ir imas smarkiai auga ir kad

Ir ką jūs n 
Vieną dieną per p 

i mane Alber;
Konferencija uždary- 
val.1 vakare, per pir-

kas, V. 
leris.

. 14. 
ta 4:30
nęiininką S. Jušką.

Konfer. pirm. S. Juška, 
sekr. P. J. Petronis.

——7-............... , "■»---------------- ——---------rrgu

Rašo Svotelis- Proletara

•n

mas mano mokytojas, kuris su- žmogaus, kurį aš labai 
pažindino, biskutį, su pradžia' biau, nes visomis savo spė

į socialistinio judėjimo. 1904; mis veržiausi prie mok. 
: metais, kaipo gimnazistas,, jisai j Mums bekalbant Prūse

1.... 1'"4...........................:~u" 1..... 'man sako; “Tėvas man
kad tu rengiesi prie stręii

Tada aš buvau dar pie- tai tą paliauk. Pas mano

kur tai gaudavo lietuviškų kny
gelių ir ‘duodavo jas man skai-

klausimu
____ i galvoja ir mąsto jis ardo darbininkų
didžiuma nesusipratusiu darbi- visi pardAvikaj tame! si skaitymu ir: mokslu. . ■

T .i.-;. , . -.ji momente,'kada'darbininkų :kla> t kimma" arba nurodymo ką skai-Į vis Uy.
y,a!V.iai.8a V0J?. J1 v/1’,1 sė randasi aštriausioje kovoje tyti niekada nenurodė ir ne- p^s kitys.”. .

šituo
i t a n .k i a

išgalės. Bu- 
į organizaci- 
vajaus laike 

komitetas įkvietė kuopas prie 
aktyviško (įąrbo ; lapeliais ,ir 
per dienraštį “Vilnį”. Užra
šų rast." P. J. Petronis davė 
raštišką, raportą įš ;

Komiteto veikimo, 
portas parodė, kad 
komiteto I 
atlikta daug naudingo darbo ' • 
kaip šios organizacijos, taip tu”"b. miesčiukus.

Finansų raportą .kūmuose.

veikiausia bininkų ’ klasei tuomi, kadangi tyti. -----  — ------- — r-r-r-—:---- —nr'
vienybę! mehuku ir be galo-žingeidavau- vą st^iĮcuot nėra ko, yisaįi 1

. Pamo- kita baš dvarininkus. Pas r
ninkų.
lis neužtektipąi pažįstančių į 
Pruseika draugų komunistų, i 
Tas visai' nestebėtina. L. Pru
seika apie 20 metų, kaip dirba 
Amerikoje. Turėjo sau prie-

abelrio ; ianky laikraštį, o- vėliau dien- 
-• Ra- ragtį, kuris diena iš dienos rę- 
Apskr. klamavo Pruseiką. Jis išvaži- 

buta darbštaus ir ngj0 veįj< vįsus didesnius Jun-

ir abelnai darbininkų judėji
mo naudai.

i socialfašistai, susivieni- i Ji stoia “no mūsų plauko” Y. itt'n’ rS jam ger.ą. rePl’taci«>. yPač
su smetoniniais fašistais 
eš komunistus ir jų sim- 
kus S.L.A. organizaci-

nr socialfašistai kartu su 
aetoniniais fašistais neši

i • t • • l i » —rkita pas dvarininkus. Pas r 
vis' 'tiU gėriau' maitina, tv

č; . : • i • <
Ot, draugai’darbihinkai, 

kis Reidas fr kokh rev&lių< 
nierius-»-Miv0 pirmose dien 
savo revoliucioninės karjc

su kapitalizmu. < Prušeika; prisį- paaįškino ipaų ,.ųęsuprantarnus 
metęs vardu komunisto, • visur klausimus. 1906 m. Pruseika 
skelbia,,. kad . jis neina. . prje,š |bąigė Liepojauš,gimnaziją. Da- 
Kompartiją • ir Kominterną, o ; lyvąujant 1905 mėtais Virbalio 
tik prieš atskirus 
prieš “diktatorius” 
Tokiais argumentais 
visi1 renegatai, visi

.Ą savo revoliucionmes kam
draugus,1 apiehnkese Pruseikos nesijautė. pru^eika.' Vietoj kad ntan

Mitinguose jis nekalbėjo, ^pla- (tferti, kaip suol'ganizitati ‘st 
mai JO įtekmės apie Virbai) ne- k vietoj,'kad pakelti bė 
buvo. Jo visas veikimas buvo š'treiką pas kitus buožes; 
tame, kad palaikydavo_ ryšius,riij Daugelaičių kaime 1; 
su L.S.D.P. Jo darbuotė Liepo-! d6ug, jisai, gimnazistas, 
juje nėra man žinoma. Aš pra<aš taip gerbiat, liepė man 
dėjau dalyvauti darbininkų ju-.jkelti strciko pas jo tėvą, 
dėjime nuo' pradžios - 
1906 m. Vasarą, 1906 m 

ro ir Leonas Pruseika, važine- sutverta pirma S.D. kuopelė 
damas po miestus ir miesčiukus; Daugelaičių kaime. Ji vadino- 
Amerikos su prakalbomis ir są-; si Virbalio kuopelė, o vėliau va- 
vo kalbose giriasi, kad ne ko- j dinosi Virbalio rajonu, nes kuo- 
vojąs prieš Kompartiją. Jei , pelės buvo apie Pajevonį, Gro- 
jis stačiai pasakytų, kad eina žiškius ir šikšnių dvare. Pir- 
prieš, tai daugelyje vietų bū- moj organizuotoj kuopelėj bu
tų išvytas. Pruseika tapo dar- vo šie asmenys: Pruseika ir jis 
bininkų klasės priešu, nors jis pritraukė dvarininko sūnų Pu- 
ir buvo laikinai prisišliejęs prie ! nišką, karčiamininką Almonai- 
darbininkų klasės ir buvo pri- i tį, buožės sūnų Mikaitį Juozą 
sidengęs .komunisto skraiste.; ir vieną činauninką iš Kybar- 
Su juo dabar reikia vesti kuo į tų. 
aštriausia kova ir nušviesti; dai 
visas jo puses. Aš turiu pri
sipažinti kaltu, kad taip ilgai melninkas Lukoševičius ir ma- 
neperdaviau tas žinias, kurios tininkas Rudzevičius. Organi- 
randasi *pas mane apie L. Pru- i žavime kuopelės aktingai daly- 
seiką. [vavo kriaučius Prušinskas. ,Pats

Tos kaltės pusę sumažiną tas, i narių pa-
kad ne visuomet galima sekti sluogsnių

i . .. ... w. . Pruseika dirbo ų* draugavo.
Ant pirmo susirinkimo kuęųe-^

partijoje, 
naudojasi 
didžiausi 

. .. TT , ... . .priešai darbininku klasės. Juk
gtimų Amei ikos Valstijų mies-. provokatorius, įlindęs į parti- 

.v įjos eiles ir nesisako, kad jis
pabėgėlis is Sibiro, sėdėjo caio ■ provckatorius, o vadinasi “ko- 

. Viskas tas suda- j munįsįu”> įr įuo tarpu ardo ei
les partijos iš vidaus. Taip da-

vasaros,! no rengiamas streikas t 
buvo i Kardytas. » >

Trečia karta vėl tam 
čiam sode besikalbant jis 
duoda man Įgausimą, k 
srdvę aš palaikau, ar me 
vikų ar bolševikų? Aš bad. 
nežinodamas kas tie meiįšev 
kai ir bolševikai,- atšakiu 
kad aš palaikau menševiku 
Pruseika patvirtino, kad t? 
yra teisingiau laikytis menš< 
vikų programos. Kitaip ir n* 
galėjo būti. Pruseika tik k 
baigė gimnaziją ir jam rūp< 
jo pastoti i universitetą ir pi 
daryti gerą karjerą. Pastoję 
universitetan visti nedalyvą’i 
kuopelės darbuose. Buvo s» 
tvertas Kybartuose iš visokį 
ponų’, poniučių ir pšUiaiči 
“šviesos”, skyrius ir ten fit 
dentas Pruseika . veciė są 
darbą. ’ '■

de, jog pereitais metais įplau-f |.ai,pe smuikiai buržuazinio ele- 
u | mento, kuriuom taip turtingata $70.30. Dabar Apskr. ižde 

yra $41.74, pas buvusį Apskr. 
iždininką, 1930 m., V. Linkų 
dar yra $22.50. Drg.'Linkus 
kol .kas negali atsiteisti Apskr. 
delei bedarbės. Užsimokėju-.

1 Apskričiui duokles kuo
pų yra 17. Biznio komisija 
pranešė, jog per paskutinį pus
metį parengimais padarė pel
no $31.53. Visi suminėti 
raportai tapo priimti vienbal
siai. Apskr. apšvietos komisi
ja pranešė, jog nieko nevei- 

Už tai darbininkai stoja į kusi,, 
L. Darbininkų Susivieniji
mą, mūsų Susivienijimas au 
ga narių skaičiumi.

(s'U p r ask, nebolševikiškų) 
žmonių. Už tai “Draugas” 
liepia ir saviškiam, Romos 
katalikų, Susivienijimui ne
snausti.

Bet jau daug darbininkų
aukė valdžios pagelbos Chi- žino, kad Lietuvių Darbiniu- šių
agos seime? Taip, jie su- kų Susivienijimas yra tikrai 
"ganizavo terorą. Ar jie darbininkiška organizacija 
rdikalavo, kad valdžia iš-!ir kad klerikalų ir fašistų 
^rtuotų drg. Andriulį ir kontroliuojami sus ivieniji- 
s žymesnius komunistų 
ijus? Taip, liežuvius iš- 

maldavo valdžios de- 
jortuoti komunistus.

Ir kuomet. dabar fašistai 
prieš juos tokiuos žingsnius 
daro, tai jie kelia didžiausią 
riksmą.* Ir kam tas riks
mas. . Juk. socialf aštatai J la-. 
bai gerai žino, kad jie ir fa- 
Mstai* yra niekšai,- skundi-- 
Kai. j 1;) 1 n e *1* J.

Jie <na$O/'kąd šaukdami 
lieifdsistlĮ ntakšyštes gal^s 
imUlkinti rSiL/A; f marius 
irtiiiftikUš.'' tBet' daug S. 
A.’ rtatriij • darbininkų jau

1' žino,' kati sočialfašis- 
tai yra ne mažesni niekšai 
tž sftietontaiita fašistus. Bet 
loguftias SU 'tais darbinin- 
iis>tame,i kad jie dar ne- 
'vfa Į da^šą. apvalyti S.L.

ganizaciją nuo visokių
sų, skundikų—fašistų ir 

.uviaJfašist^. ‘17
DiSelį dąrb^ S.L.Ą.; nariai 

(tarbįmiūkaif . atliktų, jeigu 
jte apsivalymų riup fąšistinio 
biruaq. Pneš reakęinį ele
mentą* S.I1.A. organizacijoj 
jie turėtų kovoti'po vadovy
be susiorganizavusio S.L.A? 
Y rhininkų Opozicijos Ko- 
litetp. '

ganizavo terorą.

mai netarnauja darbinin
kam, bet tik mulkina juos.

, už ką gavo papeikimą
6. Apskr. sekr. perskaitė !

16 kuopų priduotus raportus
i iš kuopų darbuotės. 
. Ranortai narodė. jog visosga narių skaičiumi. [ Raportai parodė, jog visos

]\les turime dar smarkiau kuopos (išskiriant dvi, kurios 
pasidarbuoti, kad laikui bė- yra silpnos ir veik nieko ne
sant galėtume daugiau lie- veikusios) pusėtinai daug ir 
tuviu' darbininku sutraukti gerų darbų yra nudirbusios. 
Y L D S ' nėoni tirki' fašistu ?er 12 ku9pų vajaus, laike j L?.1J.0., negu TU Tas stų paujų nai;ių gauta 88. Darbi- 
•bei' klerikalu Š^SlVlbhljltnas. nijihiškjOs, literatūros išplatin-

i •'.. . ' L ., f ta už ' viri $100.00. Įvairiems
| darbininkiškiems ’ reikalams 

' Tihansiniai' 'išaukauta $653,- 
89. šitds škaitllnės aiškiai ro
do, kad, nepaisant įvairių mū- 

c > . y. . .~ . .sų priešų plepalų, buk komu-
k Amerikos Lietuvių Darbi- 1 ni'stinis judėjimas, ypač tarpe

A-f.

. į YOUNGSTOWN, OHIO

Amerika. Pruseika gudrus, 
J mokėjo tai viską išnaudoti, o 

visoki biznieriai, maži krautu
vininkai ir karčiamininkai did
žiavosi Pruseika, kad jis pas 
juos perka kalnieriukus ir kar- 
čiamose su jais girtuokliauja. 
Didžiuma Amerikos darbininkų 
matė Pruseiką tik iš vienos pu
sės, iš pusės, kurią skelbė ir 
garbino buvusi jo rankose “Lai
svė”. Kitos pusės Pruseikos 
niekas neaiškino ir niekas

i apie jį nežinojo apart jo sėb- 
i rų karčiamose ir smulkiai bur
žuazinių elementų, kurie visas 
tamsias puses Pruseikos slėpė. 
Kritikos ir savikritikos nebu
vo. Pruseikos niekas nekriti
kavo, jis buvo neliečiamybės, 
atstovas, ir tokiu būdu liko su-j Amerikos laikraščius;* Draugai 
vedžiota didelė masė Amerikos V... Kapsukas ir A.. Angarietis " Visoj sayb darbuotėj’vię'n

naujų narių gauta $8.. Darbi
as, .litęrątūros išplatin- 

0/00. Įvairiems

rinkų Literatūros Draugijoslietuvių, “smunkąs”, kad tai 
visai priešingai. MusųGO-tos kuopos priešmetinfame' 

susirinkime gruodžio 27 d. bu-’judėjimas su kiekviena die- 
i n iRnnkfn. dn. dolPffAr.ai i hpwj,..; J j

• Dau'giAusia naujų narių ga- 
; 19, 125; 104. 14. 86, 13, 154, 9, 79’ 

J, Kitos gavo po vmnas apie Aukomi

- o išrinkta- du delegatai į be,- na plečiasi į gįlį ir plotį, 
e.arbių konferenciją ir paskui-Į ;... ....  ..... y
Įj du doleriai aukų is kuopos yr£l sekamos kuopos; 
iždo i bedarbių fondą, -a, ..

Į šį susirinkimą biskį pavė- Kitos 0 p0 mažiau.
?Y° laikai, vienas aPie Aukomis pasižymėję sekamos 

(.ebatus, antras apie ALDLD. os; 2051 kuopa aukavo
/-to Apskričio konferencija. !$131.72, 35—$123.20, 86—4-to Apskričio konferenciją.

Išrinkta nauja kuopos, vai__________________________
(!yba 1932 metams : pirmin, i—- -------------------
D. Skestinienė^ yice-pirminink.J gers, tai žinių turėsime ; bet 
F. J. Madisoh, fin. rašt. P. So- i klausimas, įš kur tas žinias 
d eikis, prot. rašt. P. Kaleii’die- skaitysime, kad neužsirašome

• darbininkiškų laikraščių,, “Lai-
Tąipgi šiemet kuopa išrin- svės” ar “Vilnies”. Draugai,, 

ko pastovų korespondentu, pagalvokime.
Jeigu jis plunksnose nepri-1 Saulėtekis.

be, iždin. drg. Eizonienė.

Pir

Svotelis ir jo pritraukti 
darbininkas pusiau amatininkas; 
Mačiulaitis, mažažemis čėpla,

• • 1 • • ■ 1 > 1 1 • • 1 Lt _ X rt T\/T 1 i v 4- i Ir- v i Svotelis, vienas. iš jaunidusta kkttą’ 'dalyvavo5 SūvAlkų 'raj’cJ’S naud^^1 tuomi darbininkų galą. -Man lieka t k dap dyt. Įmetajs jr ilprii^ki dal.Mnijl'-‘ no- miegalėje konfesijoj 
suklaidinimu, kaip kad dare ir to len.egato.-,P aeities , rpusę._ wf į ■ • saJįr;ten gynė kartu su Raąiku
daro visokį šlamštai ir renega- Draugai dayįųjįnkai ątlęis ma;y mbnb iš'’'tfidsūs buožišku! kitais, kuriuos, žinoma ir 
tai, kurių labai apsčiai yra kad as čiopai .pan^udosįu p-,sa- a]'ejneb{„’ • jeigu.> žlugs, tai palaikiau tais laikaįą, ,men 
Amerikoje (Bag-očiai, Vasiliau- vo asmenį, ;lW nuodugniau ž1um niekamnierrfkalingaa put I'’>Wa sribvę S, D, orįanii, 
ska , Gegužiai, Michelsonai, Gri- nusvms Praseikqs praei i ir pa- bel?liuka3., , Vabalas. icijoj. kuria griežtai»a'
gaičiai ir jiems panašūs sukčiai rodys darbininkams, 
ir, apgavikai). Bagočių,. Gegu
žių ir Grigaičių keliu eina ir 
Pruseika, tik jis ligi <šioliai 
gudriau laikėsi,, gudriau mokė- Tarnavimas Pas Pruseikos 
jo apsimesti, net bolševiko-ko- 
munisto skraiste.

Pruseika pakliuvo į Ameri
ką vėliau, kada darbininkai jau 
daug daugiau susipratę! ir Ba
gočių šarlataniškais; būdais ne
galima buvo darbininkus dau
giau prigaudinėti. Reikėjo ras
ti naujus būdus,j painesnius, 
kaip kad daro visi tdip vadina
mieji “kairieji” socialfašistai. 
Tuomi Pruseika yra ]

berniukas.^ f Vabalas, Pruseika, -
nebuvo ir begalėjo būti komu-1*rvas> ‘ad.a i.r.,.buv,o.®sdek'įoja”-'vus "1908 m'^alėbmM^v ' 

6 ičiu. Mat,'tais laikais S. D. ,vus luuo m. «aiejimą^| vis
įbuvo madoje, bet susirinkimuo-; buvo apleista Virbalio prgai 
:se niekad nedalyvavo. L. Pru- i zaciJa- 1 ruseika piršt^«iep

. ųudm.ms lkUopeiK5 ■ nariu I kad
<! TeVą i < , • jn’ęi p’rb nago, juodymą nepadėjo ^U a.Rie.

Pruseika pažįstu nuo 1903 , man organizuoti ir lavinti kuo- Pa8eJheti aibininkams. 
Man pačiam ir nepaaiš- revobucmiju.

■ ! mą, o tokioh darbininkų ,
{pelės buvo ir pasiliko ant 
isados Virbalio apyHnkf 
i Darbininkų organizuotam s 

j . . . ,. ' riui savitarpinės pašai
daJbin^nka^’1 draugijos Pruseika nepadi

kad jis

I ■ r i seika būdama^s kuopelės • nariu

m. Aš pas jo tėvą Juozą Va-'pelę.
balą buvau 1903 ir 1904 me- kindavo organizacinių principų 
tais piemenuku, o 1906 m. pus- kuopelės. Viską reikėdavo pa- 
berniuku. Leonas Pruseika yra čiam išgalvoti. Dalinai padė- 
Albertas Vabalas iš Daugėlai- jo sustiprinti kuopelę M. tuš
čių kaimo (Pruseika jis tapo: kevičįus, Kauno
tik pabėgęs iš Sibiro), Virba-1kuris, persekiojamas dirbo apib 
lio valsčiaus. Jo tėvas turėjo ''Kybartus.
96 margus žemės, savo malūną ~ .. . .

pąvojin-!ir Kybartuose krautuvę. Pas Nedalyvavo Darbininkų
gesnis ir žalingėsnis darbiniu-: Vabalą buvo trys kumečiai ir ‘ 
kų klasei ir tūo daugiausia pa- melnykas- ant o’rdinarijos, puš-
deda 
čiam 
ypač

■ i ■ > ■ Kovose
1906 metais ėjo banga strei-

o šviesai” padėdavo.
(Bus daugiau)

DONBAS. — Gruodi
sudaryti ramstį pūvan- bernis, trys darbininkės ir pie- kų,dvaruose. Pruseika neikiek j pagaminta Sc
imperializmui. Pruseika menukas. Vasaros laiku irb- nepadėjo vadovavime tų streL Sąjungoje 138,785 tonimperializmui; \
daro daugiau žalos dar- jdavo nub 10 ligi 15 ir dau-’kų. Atbulai, Pruseika kovojo i gliūS.
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IŠČ1AUSIA PRIEGLAUDA LIETUVIU AMERIKOJE
The Supreme Lodge of Lithuanians of America 

dward Avenue McKees Rocks, Pa

I Prot. rašt. T. Zizen, 673 N. Main St.
Į Fin. Rašt. K. Čereškienė, 87 Battle St.
I Ižd M. Klimavičienė, 31 Clarence St.

Kasos Globėjos:
V. Baronienė, 9 Broad St.
M. Duobienč,
V. Bartkienė, 
Ligonių Rašt, 
Maršalka J. Šimanskienė.

I Visos gyvena Montello, Mass.

ŠV. ROKO DRAUGIJA 
Montello, Mass.

Kaaos Globėjos;

221 Amea St.
29 Intervale St.
M. I'otsurt, 184 Amea St.

88 Vine St.

VALDYBA 1031 METAM:
V. Gelusevlčiua, 51 Glendale St. 
pageli1 M. MiSkinia, 9 Burton St.

’suotų. Visiems darbininkams 
: todėl svarbu dalyvauti Lenino
■ minėjimo masiniuose mitin-
■ guose ir daugiau susipažinti 
su darbininkų reikalais.

Imperialistinis pasaulis
Man-

JUS STOVI— TĘS- 
VAJŲ TOLIAU 
asiekę Centro raš- 

t narių aplikacijos
ki gruodžio 20 šios i 
zo sekamai naujų • smarkiai karan žengia, 
p.—7 n., 4 kp.—7 i džurijoj jau karas eina. Ren- 
3 n., 12 kp.—1 
n 
n., 26 
n., 36 
n 

n., 44 kp 
i9 kp. 
: kp.~ 
kp.—

19

prigulin- 
pa- 
tas 
už-

LIETUVIS GRABORIUS
Pirm.
Pirm.
Užrašų rašt. J. Stoškus. 20 Faxon St.

I Finansų rašt.
Iždininkas Ig. 
Ligonių rašt. 
Iždo Globėjai

St. ; S.

S. Pinkevičius, 121

Paulauskas, 228
J. StripinlB, 49 Sawtell Ave. 
Petrauekaa, 22 Merton St. 
\. Baronas, .20 Faxon St.

F. Aluaevlči'a, 18
Mačiulaitis, 57 Arthur

Petravičla, 702 N. Montello St.;
P. Krušas, 141 Sawtell Ave.
Vial Montello, Maus.
Draugija ausirinkimua laiko kiekvieno mė

nesio pirmą aeredą, 7-tą vai. vakare, Lietuvių 
Tautiškam Name.

I LIETUVOS SŪNŲ IR DŪK 
TERŲ DRAUGIJA

Grand Rapids, Mich.
VALDYBA 1931 METAM: 

Pirmininkas—K. Margis, 
1323 Muskegon 

Vice-Pirmininkas —A. Kareckas, 
730 Nason 

Nutarimų Raštininkas—K. Rneikas, 
R. R. 9, Box

Avo.

B. Barkauskas, 255

Intervalo 
St.: S. 

Maršalka

2122 Ingalls

AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH, N. J.
Valdybos Adresai:

Pirm. Poškus, 211 First St.
Pirm. pag.

Clark PI.
Iždininkas

Clark PI.
Nut. Sekr.

Pine St.
Fin. Sekr. A. Grigutis

Ave., Linden, N. J.
Duoklių Rinkėjas D.

Dayton St.
I Iždo Globėjas P.

144 So. Park St., II Iždo Globėjas 
J. Krakauskas, 300 First St.
, Organo Sekr. V. K. Sheralis, 120 
So. Park St.

Maršalka J. Kičeina, 259 Broadway
Aušros Draugijos susirinkimai 

įvyksta antrą ketvirtadieni kiekvie
no mėn., L. L. svetainėj, 269-73 
Second St., Elizabeth, N. J. Pra- ! 
džia 8-tą vaj. vakare. '

Grigutis, 30

Kalnietienė,

Norintieji ge
riausio patar

navimo ir už 
žemą kainą, 

nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

Tel.: So. Boston 0304-W

St.

117 I

APIELINKES
K-TAS, 1931:

PITTSBURGH© IR
PR1EŠFAŠ1STTNIS

Į Pirm. S. Ivanauskas, 354 Margueritenp- Turto Raštininkas—A. Gnrbanauskas.
1108 Elizabeth

1 Iždininkas—A. Daukšas,
1131 Walker

Iždo Globėjai:
A. Kopas. 1108 Elizabeth Ave.
Grušiūtė. 1307 Davjs Ava."

Ligonių Lankytojai t 
....................... .

Vilkuvienė,
Trust įsa i:

T. Rasikaa, A. Lujus, F.
Jasaitis, A. B. Shatkūs.

Revizijo" komisija:
A. Senkus, V ‘ .

Salės valytojas—F. Žegunis, 515
Salės parandavotojns — 

1108 Elizabeth Ave.
Draugijos susirinkimai 

mėnesio antrų. ularninkų 
1057-63 Hamilton Avo.

; giamasi pulti Sovietų Sąjungą. 
. Darbininkai veda kovas prieš 
I karą. Visi turime taipgi pa
dėti tiems, kurie kovoja prieš 
naują imperialistinį karą.

i  i

n., 
n., 
n., 
n., 
n., 
48

Ave

Ave.

- T.

Pa.Ave., Wilmerding,
Pirm, pagelb. Wi A. Kairys, 

Broadway, Pitcairn, Pa.
Prot. sekr. A. K. Sliekienė, 3121 

roy Ave., Pittsburgh, Pa.
Ižd. J. Gataveckas, 109 Cress 

Carnegie, Pa.
j'Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcurn
i. Way, S. S Pittsburgh, Pa.

kp.— 3 
kp.—22
kp
kp

4. Kuomet finansų sekreto
rius siunčia Centran atsimalda- 
vimo (No.' 2) blanką arba po
mirtinės blanką reikalaudamas 
išmokėti tam nariui
čia sumą pinigų, turi visada 
žiūrėti į savo knygas, ar 
narys pilnai visas mokestis 
simokėję.s. Jeigu jis pilnai 
ra užsimokėjęs, tai jam išmokė
jimas užsivelka daug ilgiau. 
Jeigu sekretoriai tai gerai pri
žiūrėtų, suprantama, sergantie
ji nariai daug greičiau galėtų 
gauti pašalpą. Nereikėtų be
reikalingai rūgoti ant Centro, 
kad greitai neišmoka.

lv. . . . . } 5. Visi nariai, ypatingai f i-
i Su pradžia naujų metų, kiek-, nanSų sekretoriai, turi žinoti,, 
i vienas A.P.L.A. narys, ypatm-. kacĮ X.P.L.A. visi išmokėjimai' 
I gai kiekvienas valdybos narys, į esĮį vieną sykį į mėnesį—tre-j 
tun pasibrezti daugiau darbuotis, £jam nedeldienyj kiekvieno me-j 

į del savo organizacijos ir v iso | llcsj0< Reikia stengtis reikalin- ! 
darbininkų judėjimo. Delei or- j g.os bjankos prieš išmokėjimo p, 
ganizacijos ir visų narių gero-1 di^ą prisiųsti. Tada visada 
vės reikia štai kas padaryti: ' j3US jajku pašalpos ir pomirti- !

1. Visi nariai turėtų stengtis į n§g išmokama. Dabar kai ku- 
reguliariai duokles mokėti. Ne- į rje nariai, taipgi ir sekretoriai, 
reikia laukti, kad duoklės užsi- į nuolatos klausia, kada tam ir. 
vilktų vieną ar du mėnesius. Su-; įam ^Lls išmokėta. Atsiminkit:! 
sirgus, kuomet duoklės užvilk-, išmokėjimai esti trečią nedel-j 

___ ___ ___ > menesio. Be i 
riu kurioj kuopoj kinai susitrukdo. Bet kuomet, jokjo klausimo gali žinoti, kad; 
ek abelnai vajuj į nariai moka duokles reguliariai, 
a. Galutinos skait- Vo1’^ 
.skelbtos 
del visi 
'arbuotis 
iki kito

imo.
iŠ oficialiam vajui 
įstoti rekrutavus 
us, bet ir toliau 
ad jų daugiau ga-

414

42 —2 
ln.

-1 n., 51 kp. KOKIOS MŪSŲ PAREIGOS
2 m, 55 kp.1 
narį. !

tote, pirmoj vietoj Į 
lopą su 24 nariais, 
asakyti, kad tos 
retorius darbavosi 
ime naujos 16-tos 
L_kuopai mina ant 
> kuopa su 22 na- 
<uopa taipgi nepa- 
tos kuopos tolokai 
,ovi.
r nepasibaigė. Ga
rn varyti iki kiek- 
)os sausio mėnesio 
ir tame susirinki-

NAUJIEMS METAMS 
PRASIDĖJUS

a atskaita padary-'tos, pašalpos išmokėjimas lai-idienį kiekvieno

kitam Bu- 
kviečiami 

gavimui 
savo kuo-

JCIJŲ—- KAUCIJŲ 
SIJA PAKĖLĖ
AINĄ
buvo

IrIg. Ružinskas, 1414 Turner Ave.
718 Richmond St.

Žegiinis,

Valentą, M.

O

A

Žiuri*.
Eleventh 

Garbanauskas.

kiekvieno
name.

A. .

įvyksta 1 
savam

VIENYBES DRAUGYSTE 
MONTELLO, Mass.

Valdyba 1931 metam:
W. Geluaevičia, 51 Glendale ’St.

A. Sauka,

.T. St ripinis,
Ave.

Venslauskis, 
St.

St

Airm. , __
Pirm. ' naeglb.

256 Ames St, 
■ Nuturimų rašt. 
i 49 Sawtelle 
Turto rašt. K.

12 Andover
Ligonių rašt. M. Jazukevičla,

153 Ames St.
Iždininkas M. Miškini*,

9 Burton St.
Iždo globėjai: P. Krušas, 141 Sawtelle Ave

B. Zdanavičia, 11 Glendale St., 
viėin, 86 Webster St.
Maršalka A. Barkauskas, 
102 Hantingtoi) St.
Visi Montell. Mas*.

El- 
t

st., JUOZAS MVALCTSMS

iš kalno, kaip nusako mūsų or
ganizacijos konstitucija, tai pa
sidaro tiems patiems nariams 
ir visai organizacijai daug svei
kiau. Visokie neparankumai, 
bereikalingi susirašinėjimai at
simeta.

bus tada ir tada išmokėta, 
viskas Centrui pristatyta, 
jokių kliūčių nėra.

Sekr. J. Gusiunas
626 Woodward Ave 

McKees Rocks, Pa

2. Kuopų, finansų sekretoriai, > 
turi kolektuoti narių duokles ! 
nuo 1 d. kiekvieno mėnesio iki į 
15 d. Su 15 diena mėnesio pa-i 
sibaigia mokesčių mokėjimas.; 
Jeigu kuris narys užsimoka po! - 
15 dienos, to duoklės priskaito-; 
ma prie kito mėnesio. Finansų i Scs proletariatas

jei Į 
jei

LIETUVOS ŠONŲ 1 IR DUKTERŲ 
DRAUGV«t®s naujos valdy

bos. 1531 M. ADRESAI, 
LOWELL. MASS.

! Pirm. A. * Palubinskas
I Belle Grove, Sox 108, Dracut, Mass. 
! Vice-pirminįnkas M. Dulkienė

i80 Concord St., Lowell, Mass, 
j Prot. rast. V. Mikalopas,

973 Central St. 
Fin. ?ašt. Ą. Rutkauskas

1 Vine Street 
Iždininkas, 1S. Paulenka

12 Chase St. 
i Kasos globėjai: J. Karsonas , 42 
; Tyler St.; !A. Randeliunas, 98 Cha- 

! ' Savo susirinkimus draugyste laiko 
mėnesio antrą nedėldienj, 
po pietų, Italų svetainėj, 

Lowell, Mass.

Laisniuotas Graborius
Penusylvanid ir New Jersey Valstijose 

Užtikrinu, kad mano patama- 
vimas bus atatinkamiausias, ir 
už prieinamą kainą. Nuliūdi
mo valandoje, prašau kreiptis 
prie manęs sekančiu antrašu: 
1439 SOUTH 2ND STREET

PHILADELPHIA. PA.

Telefonais Be!) — Or»-gon RIMA

e AV0- I nnl RtJ. Bale- j fclt-

' kiekvieno
; 2-rą vai.

------  | 19 Union St.

Keystone — Main 1417

TELEFONAS ' ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

NIŽNI - NOVGOROD. — 
j Sausio 1 d. Sovietų Sąjun- 

l______  apvaikš-
išsiuntinėta ; sekretoriąi nuo 15 d. kiekvieno i čiojo dar vieną skaistų lai

bai informuojant, • n)gnesi0 vjsus Centrui priklau- Gnėjimą kūrybos darbe. Tą 
U^ni» ;sonills mokesčius turi tvarkiu-' cijeną tapo paleistas darban 

< .kuopų virsimą-, surašyti ant tam tikros blan- * - ■ ---- -
apėmė, kad višKaS n ■ ^os 20 dienos kiekvienoj 
ai. Betgi siomis die-1 y.n^nesĮ0 pasjusti Centro Sekre-i 
gauname pranešimą, | toriui Prisi‘ ti kuopu mokes_ i pastatymas lesavo $119,000,-
ucijų užstatymo kom- “ z'r'r'1 ~ ’ •’ • ----

. pakėlė kainas ir tokia | 
kokia buvo pirma pa-;

i, jau nebetinka.
ar jau sekamai reikia 
: kuopa, užstatydama 
is už savo viršininkus, 
lokėti už visus bendrai Į 
jeigu toji kaucija nesie-1 
ikščiau $800.00. Jeigu; 
au $800.00 (astuonių i 
dok), tai reikės už kiek-! 
šimtą mokėti po 60 cen-1

naujas Nižni - NO’vgorodo 
automobilių fabrikas, kurio

čiai po 20 dienos jau nebeprisi-! 000! Fabrikas apima 300,-; 
skaitys prie to mėnesio, bet bus G00 ketvirtainių jardų Ž2-1 

(įtraukti į knygas kitam mene-j mės plotą. Įtaisytas pagalį
■ ?yj\ T’® finansų sekretoriai, vėliausios mados technika. į 
i kurie la.ku (iki 20 dienos kiek-, B gaminama autonTObiliai
vieno menesio) neprisiųs duok-;. , i . TZ r • i I 

,'lių, padarys organizacijai ir na-p1 trokai. Kuomet viskas!
■ riams daug nesmagumų. To-: bus galutinai sutvarkyta, tai j 
i kiu sekretorių blogas elgėsis ga-! fabrikas į metus duos 140,-Į 
į Ii kaikuriuos narius visai bcrei-;000 mašinų — iŠ jų 94,000 j 
i kalingai suspenduoti. Todėl 
! nariai turi prižiūrėti savo sek
retorius, kad jie visada laiku 
mokesčius Centrui pasiųstų.
(Kurių kuopų sekretoriai pavė
luos duokles prisiųsti, bus per 
Buletiną ir organe pranešta).

3. Daug yra bedarbių A.P.L. 
A. narių, kurie negali mėnesi- j 

inių mokesčių organizacijai užsi- 
į mokėti. Ant vietos kuopos ir 
' nariai turėtų pagelbėti jiems 
į duokles užsimokėti. Kai kurios 

 '.kuopos taip ir daro. Jeigu kuo- 
MJ VEIKIME DARBI-' PŲ sekretoriai praneša Centrui, 
NKŲ JUDĖJIME i kad toks ir toks narys yra be- 

...... Į darbas ir negali duoklių užsi- 
APLA. nariai kviečia-. Jnokgti, o kuopa taipgi negali,

ar kuopos, norėdamos 
savo valdyboms kauci- 
ri mokėti pagal naują 
dų kompanijų patvar- 
Vietoj, kaip pirma bu- 

.75, dabar kuopos turi 
$5.00 ir jeigu nori tu- 

.uciją daugiau $800.00, 
kiekvieną šimtą po 60 
ūkia mokėti.

>1 - •.

trokų. Tai didžiausias tos I 
rūšies fabrikas visoj Euro-į 
PO j e. ;

Pardavikas Gandhi i
Vėl Manevruoja

CALCUTTA. — Pardavi
kas Gandhi vėl manevruoja. 
Jis dabar vėl sako, kad jo i 1 •• • • J • s — 1 1 — J • I

MODERNIŠKIAUSI ĮTAISYMAI KEPTUVĖJE 
38-40 Stag'g Street, Brooklyn, N. Y.

A. M. Balchunas, Savininkas Tel., Stagg 2-5938

pasekėjai turi 'vėl pradėti! 
ur a m a u s pasipriešinimo” 
kampaniją prieš Angliją. 
O Anglijos valdžia vėl pla-; 
nuoja suareštuoti Gandhi i 
“už -kurstymą žmonių” ir ! 
laikyti kalėjime. Bet tam; 

f.: kalėjime Gandhi užlaikomas I
I ra geram stovyj ir pašalpos nei i pOnįškai. 1
i pomirtinės tokiame stovyje ne- P ‘° 
gali gauti. .v •

v j , . , , . i hivacil, v lYuvpcv liejau,
^,iaj ^a^vau^ darbi- i įaį Centras iš savo knygų tokio 
judėjime. Ypatingai

Jaugiau kreipti atydos 
ą veikimą:
Ktyviai dalyvauti be- 
organizavime į bedar- 
ybas. Didžiosios be- 
demonstracijos, reika- 

ios bedarbiams
, bus vasario 4 d. Vi-i
cimės prie tų demon-

Taipgi dabar eina
, parašų ant bedarbių 
os peticijų. Reikia vi- 
nsideti prie to svar- 
•bo.

i nario nebrauks, bet duos visas 
j progas ateityje atsilyginti už- 
j vilktas mokestis, žinoma, tok- 
I sai narys, kuris nėra mokėjęs; 
' duoklių virš trijų mėnesių, - ng-

M M‘M Wl M M M M IU»

Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organ?’

PRENUMERATORIŲ, PLATINTOJŲ IR 
RĖMĖJŲ DOMEI! .

LITERATŪROS, POLITIKOS IR VISUOMENES MOKSLŲ
‘ p DARBININKŲ ŽURNALAS

“PRIEKALAS”
40 pusi. Didumo,

DAILY WORKERIO 
Astuonių Mėty Sukaktuvių 

Apvaikščiojimas 
SU KONCERTU

Įvyks Sukatoje
9 d. Sausio (January) 1932

adėtas amnestijos va- 
eikalaujant paliuosuoti 
ius kalinius iŠ kalėjimų, 
rencijos šaukiamos vi- 
mieštuose sausio 31 d.. 
kuopos turėtų išrinkti GIRARD MANOR SVETAIN 
U.us į tas konferencijas, 
j dalyvauti rinkime pa-1 

reikalaujant paliuosuoti ‘

Sausio 21 d. yra Lenino i tuvių, Rusų, Ukrainų ir žydų. 
js minėjimo diena. Toj! Taipgi bus John Reed Kliubo 
i bus nurodyta, ką Lėni- j Negrų Kvartetas, 
’a,nuveikęs del darbinin- 
vip darbininkų judėjimas 

kte reikia daryti, kad 
ėjimas daugiau progre-

911 West Girard Avenue* 
Philadelphia, Pa.

W. W. WEINSTONE,
Dalyvaus keturi chorai: Lie-

D.L.K.K, DRAUGIJA
DETROIT, 
VALDYBA

Pirm. J. Liubei’taH,
Pirm, pagelbininkas, M:

Nutarimų rašt. P.

Turto rašt. J. Ovoraids,

Iždininkas A. Vogčia,

KASOS GLOBĖJAI:
i O. įGantarienė,
I '
I O. Zlgmunticnė,

Susirinkimai atsibus.- kns ketvirtų nedej- į 
dienį kiekvieno mėnesio, 2 vai. po pietų. I 
Lietuvių svetainėje, 25 ir Vernor Highway, j

MICH.
1931 m.:-
4177 Aohland
Birfienas,
6388 Sparta 

Gyvis,
7148 Mac Kenz.ie

4689 Brandon

7715 Dayton

Ave. •
Avo. !

I 
Ave. j

Avo. j

Ave.

Ave1242 Solvay

9534 Russell St. j

Įžanga 50 centy ypatai. 
Kalbės Drg.

irrrriTiTrrnTTTTiTiTrrm

Moterų
Pašelpinė Draugyste Birute 

MONTELLO. MASS. 
VALDYBAS ADRESAI:

Pirm. E. Benlulienė. 16 Bunker Ave.
Vlce-plrm. O. TurekienS, 79 Vine St.

1932 m. Pradeda .Eiti Kas Mėnuo, 
Gausiai Hiusiruojaiina

“PRIEKALO” perėjimas iš. dvimenesinio j mėnesinį, o taipgi 
platesnis bendradarbių susispietirnas, palčių redakcijos aparato 
sustiprinimas duoda galimybės 1932 m. žymiai pagerinti jo turi
ni ir išvengti visos eilės trukumų, kurie 'buvo pirmaisiais “Prie
kalo” ėjimo metais.

“PRIEKALE” telp 
vaizduojantieji SSR S 
kovą ir 
riko s h' 
gyvenimą ir kovą, 
klausimais.

“PRIEKALAS” turi nuolatini skyrių “Socialistine SSRS. Staty
ba,” kuriame plačiai nušviečiama social ištinę SSRS, statyba, kul
tūrines revoliucijos laimėjimai ir aprašinėjama svarbesnių SSRS, 
socialistinės pramonės, sovehozų ir kolchozų gyvenimas ir augimas.

“PRIEKALAS” daug domės skiria antireliginei propagandai ir 
turi pastovi! 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, 

sociales statybos ir antireligines propagandos sritymis; savo skil
tyse jis rašo ir kitais aktualiais politiniais klausimais ir turi sky
rius; ‘Kapitalo šalyse,’ ‘Iš Revoliucinio Judėjimo Istorijos,’ ‘Biblio

grafija ir Kritika’ ir kit.
“PRIEKALO” reguliarus išėjimas ir visų šių uždavinių išpildy

mas pirmiausia priklauso nuo aktingo mūsų skaitytojų, platintojų, 
bendradarbių iv lėmėjų paramos, s.,
prenumeruoti “Priekalas,” rinkit 
remti jį.
“PRIEKALO” Kaina:
5 SR S.: Meta m a—3 r u b.
6 men.:—1 rub. 50 kap.

Atskir. egz. 30 kap. 
AMERIKOJ Metams—2 dolor,

6 men.—1 dol.
Atskir. egz.—20 cent. 

VOKIETIJOJ, ARGENTINOJ
BRAZILIJOJ įr kit.: 

Metams 1 dol.
6 menesiams 50 centų 

Atskiras numeris ĮQ centų

les, apysakos, vaizdeliai ir aprašymai, 
rbininkų ir darbo valstiečių gyvenimą, 

atsieisimus socialistinės statybos fronte ir Lietuvos, Ame-, 
kitų kapitalistinių šalių darbiniiįkų ir darbo valstiečių

■ ' rašo visais aktualiais i proletarinės literatūros

Todėl reikalinga iš anksto užsi- 
jam prenumeratas, visapusiai

PRIEKALĄ” išsi rašyt
galima:

Redakcijos adresu:
Moskva, Nikolskaja 7 

Izd. “Inostrannij Rabočij,” 
Redakcija “PRIEKALAS.”

AMERIKOJ “PRIEKALAS” 
galima išsirašyti per “Laisvę.” i , t

M. TEITELBAUM, Manadžeris
Įžanga Dieną ir Naktį 50c 

Subatos vakare 75 centai
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—35c__
-Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati
daro naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Raliuotos vantos išsiperir.iui veltui! 
MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTARNINKĄIS, nuo 
10'valandos diend iki 12 vai. vakarte. Trys’gariniai 
kambariai delei.išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ar ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
ka’nibarys; taip pat RESTORANAS su gerinusiu ga
rantuotu patarnavimu. I

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

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Tapkite šoferiu ar mechaniku. 
mokite šio amato seniausioj ir ge- 

v riausioj įtaisytoj mokykloj. Vienatį, 
nė Liotuviška-AmerikoniŠka Automo
bilių Mokykla, kuri turi garadžiu ir 
taisymui dirbtuvę praktiškoms lekci
joms ant visokią rūšių taisymo. Mo- 

* kiname generaliai visiško perstaty
mo, carburetor ir visas sistemas 
elektros pritaisymo prie automobi- 

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

Pilnas važinėjimo kursas, įimar.t ir smulkius pataisymus, $25.00. Spe
cialus važinėjimo kursas $10.00. Laisnius gvarantuojame.

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

i NEW YORK AUTOMOBILE SCHOOL
228—2nd AVENUE, Kampas 14th Street NEW YORK, N. Y.

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

įvairių karštų gėri- 
mil> ypač kuomet 
užeisi 'sušalęs, gausi 
šilumos į v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 8, blokai nuo 
Staen Island Fer
ry.

L u t v 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 3-8720

124

VIENINTĖLĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLA
Avenue NEW YORK CITYE. 14th STREET, Near 1st

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

elektriką ir m«gnetli*aą, ir važiaeii»ą, 
ir vakarai* lietuvių ir anglų kaito*- 

. V AITRUMAS ir kiti.
Mea padedam 

viena diena nuo 9 ryte

Išardymą*, *utalB»B«a*, euitatyma*, tupraat
Ir planą automobilio i mokinant dienomlu .. _______  ___
Mokytojai* yra žymu* ekspertai—L. TICHNIAVJČIUS, B. 3. - 
Leidimą (Licenae) ir Diplomą gvr.rantuojaiaa už mažą užmokectj.

iki 9-ta! valandai vakaro. Nedalioje nuo JO ryto Iki 2 vai. po plotų.
COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL

MB K. 14th STREET Near 1st Avenue NEW YO£K CITY 
Telephone, Algonquin 4-4048
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Puslapis šeštas Pirmadienis, ’Sausio 4,

VIETINES ŽINIOS Visos Organizacijos Šaukiamos j Bedarbių 
ir Dirbančiųjų Konferenciją Sausio 14

Draugas Mizara Pasakys Daug Įdomiu
Dalykų Apie Sovietų Sąjungą

Prakalbos Bus Sekantį Penk
tadienį, Sausio 8 d., Grand 
Assembly; Dainuos Aido- 

Lyros Choras

bar proga daug dalykų suži
noti apie Sovietų Sąjungą 
drg. Mizaros prakalbose.

šias svarbias prakalbas ren
gia Didžiojo New Yorko Dar-

1 Draugijų SąryšioDraugas R. Mizara tik ką | bininkiškų Draugijų Sąryšio 
sugrįžo iš Sovietų Sąjungos,; Komitetas ryšy su paminėji- 
kur jis išbuvo keletą mėnesių, j mu penkmėtinių sukaktuvių 
Jis buvo Leningrade, Mask- ■ nuo sušaudymo fašistinėj Lie- 
voj, Minske, šiauriniame Kau- į tuvoj keturių Lietuvos darbi- 
kaze ir įvairiose kitose vieto- j ninku ir valstiečių vadų : Gie
se. Aplankė milžiniškas So- < drio, Greifenbergerio, Požėlos 
viętų Sąjungoj ♦ išbudavotas j įr čiornio. Drg. J. Siurba 
dirbtuves, gigantiškus kolek- j trumpai kalbės Lietuvos1 klau- 
tyvius ūkius ir daug kitų svar- išimu. Taipgi dainuos Aido- 

Lyros Choras.
Taigi, Brooklyno ir apielin- 

kės darbininkai, nepaisant ko
kie keblumai tą dieną nebūtų, 
būkite tame masiniam mitin
ge.

bių įmonių.
Visi dabar darbininkai žin- 

geidauja kuodaugiausia iš- 
• girsti apie Sovietų Sąjungą, 

apie darbininkų gyvenimą, 
apie darbus ir tt. Kaip tik da-

“Pasigailėjo.” Suvargusio 
Bedarbio—Sutiko Įkalinti

Aido-Lyros Choro Metinis 
Susirinkimas

40Mortimer Lewis, apie 
metų amžiaus, suvargęs, išba
dėjęs bedarbis pristigo kant
rybės valkiotis iš vietos į vie
tą, kęsti šaltį ir alkį. Nežino
damas kitokios išeities, suma
nė sudaryti prieš save apkal
tinimą “valkatystėje” ir už tai 
patekti kalėjimam Nuėjo į 
policijos stotį, Snyder Ave., 
New Yorke, ketvirtadienio 
naktį, ir perstatė policijai sa
vo dalyką. Penktadienį atsi
buvo jo teismas. Magistratas 
Alfred E. Steers sutiko pada
ryti jam “malonę”... leisti 
jam pačiam save nusiteisti. 
Lewis kaipo “bausmę” pasi
skyrė 90 dienų kalėjimo.

Tai nusiminę, bevilčiai be
darbiai- prie ko prieina kapi
talistinėj sistemoj.

Bet tokiuo būdu jie nepa
gerins nei savo, nei kitų be
darbių padėties. Bedarbiams 
reikia organizuotis ir kovoti.

Svarbus Tarptautinio Darbin. 
Apsigynimo Narių 
Susirinkimas

Gruodžio 23 d. buvo šauk
ta Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo Williamsburgo 
Sekcijos visuotinas narių susi
rinkimas, bet kadangi mažai 
narių atsilankė, tai nutarta 
šaukti platų susirinkimą sau
sio 6 d., “Laisvės’1 svetainėj. 
Bus svarstoma, kaip perorga-

Daugelis yra girdėję apie artimiausios Bedarbių' Tary- 
Bedarbių Tarybas, kad jos ko- bos savo kaimynystėje.

ir 
iš

Broliškai,
John Lapitas,'

Bedarbių Tarybos Sekretor.
61 Graham Ave., 

Brooklyn, N. Y.
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Imi pirkti laikrodžius, 
lar bi ką iš auksinių 
| nokite, kad pas mane 
s sipirksite.

Į ĮVAIRŪS
Į RODŽIAI
• JAUSIOS
!už PRIEINAMĄ

KAINĄ

. ut! . nu —— Hti —. un ——. rni ——»>tw — nu—1111—-.111:—iik—— un—m *

Neužmirškite ir Manęs !
Dovanom ar patys sau norėda- į 

daimantus Į 
daiktij ži- ' 
pigiau nu-

yI 
a

LAIK-
NAU-

MADOSvoja už bedarbių reikalus. Bet 
didžiajai darbininkų daliai vis 
dar nėra aišku, ka tikro nu- f v
veikia Bedarbių Tarybos 
kokiais būdais jos diena
dienos veda kovą už tuojauti- 
nį bedarbių šelpimą ir už so- 
cialę jiems visiems apdraudą.

Williamsburgo, Brooklyno, 
Bedarbių Taryba šaukia pla
čią konferenciją, kurioj visi 
tie klausimai bus praktiškai iš
aiškinti. O kas dar svarbiau, 
per tą masinę konferenciją 
bus organizuojama desėtkai 
tūkstančių darbininkų ir be
darbių, kad suvienytomis di
delėmis spėkomis prispirt val
džią ir kapitalistus duot tinka
mą paramą beduoniams, bena
miams ir visiems bedarbiams.

Minima konferencija Įvyks 
[sausio (January) 14 d., ket
virtadienį, 7 vai. vakare, po 
num. 795 Flushing Ave., neto
li Broadway, Brooklyne. Kiek
viena unija, kiekviena pašal- 
pinė draugija, kuopa bei kliu- 
bas turi prisiųsti po tris dele-

Pereito antradienio vakare, 
gruodžio 29 d., “Laisvės” 
svetainėje, įvyko Aido-Lyros 
Choro metinis susirinkimas, 
kuriame, galima sakyti, dau
giausiai čia augusio jaunimo 
buvo susirinkime, tai jie, bū
dami didžiumoj, paėmė choro 
valdybos vairą 1932 m. (iki 
birželio mėn.) vesti- Chore 
visuomet buvo ir dabar yrą 
nevienodo nusistatymo daini
ninkų, tačiau choras ėjo darbo 
klasės keliu, dainuodamas 
darbo liaudies dainas proleta
rams, einantiems su Trečiąja 
Tarptautine, su vargo-skurdo 
miniomis.

Naujoji choro valdyba, rei
kia tikėtis, eis tuo pačiu keliu 
ir nenusitolins nuo darbininkų 
klasės. Naujosios valdybos 
sudėtis: <

Pakalniškių Pranas—organi-

Dieta Gydymui nuo Šalčio
I Taipgi taisau visokius laikrod- j 
i žius ir kitus papuošalų daiktus, e 
s Taigi kreipkitės pas mane, o aš i 
I stengsiu^Krtiiilnai patenkinti.

VIKTORAS JANUŠKA 
127-17 Liberty Avė

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

1

Penktadienį sugrįžęs iš Eu
ropos Dr. Egon Ullman, kuris 
yra instruktorium Oregon val
stijos Universitete, pasakojo, ją 
kad jis kelis mėnesius daręs | 
medikališkus tyrinėjimus Vie-j 
nos mieste, Austrijoj. Papasa
kojo apie naują gydymo būdą j 
nuo šalčio. Tasai naujas gy- j 
dymo būdas, tai dieta, susiele-! 
dapti! iš žalių daržovių, ir ne- j 
vartojimo druskos maiste. Sa
kė, kad Vienoj daktarai sėk
mingai tuo būdu išgydo ser
gančius šalčiu.- žalios daržo
vės turi reikalingų kūnui mi
neralų,, ir vitaminų. Tuo būdu 
kraujas sutvirtėja ir abelnai 
visa sistema geriau ir greičiau 
apsivalo nuo visokių išmatų.

Miestas Skolinsis
Turime vyti laukan tą kai $100,000,000 

kurių nelemtą “supratimą”, 
kad bedarbiai vieni teturi ko
voti už pagelbą sau iš kapi- [ 
talistų ir jų valdžios. Už tuo-! 
jautinę bedarbiams pašalpą ir 
už socialės apdraudos Įstaty
mą turi lygiai kovoti ir visi 
dirbantieji. Tik tuomet bur
žuazija pajus suvienytą dar
bininkų klasės galią ir bus 
priversta išpildyti mūsų reika
lavimus bedarbiams. O ,ir bi
le vienas iš šiandie dirbančių
jų greitai gali, pats netekti 
darbo ir atsidurti padėtyje tų 
nelaimingųjų beduonių ir be
namių. r I

Apart suminėtų tikslų, ši 
konferencija turės dar vieną 
special} tiksiąs—tai priruošti 
Brooklyno bedarbių ir dirban
čiųjų minjas'; plriė milžiniškų 
masinių išstojimų •’ vasario

zatorius; Kairiutė (ji jau keh (February) 4 d. >Tą dieną vi- 
mėtai tarnauja)-—užrašų ras- soj Amerikoj milionai -darbo

turto ras- 
; A. Jeskevičiutė—ka- 
; trustisas P. Taraške-

tininkė; Kauniutė 
tininkė 
sininkė
vičius; S. J. Balčiunas-y-kores- 
pondentas.

Parengimų 
rūpina sueiti 
raportą, kad 
visiems aišku, 
leidimas suverčiamas 
riui.

Aido-Lyros Choro koncertas

komisijos nesi- 
sudaryti sykiu 

susirinkime būtų
Komisijų apsi- 

kasie-

Bus svarstoma, kaip perorga- .bus sausio 17 d., sekmadienį, 
nizuoti Tarpt. Darbininkų Ap-:Labor Lyceum svetainėje, 
sigynimo darbą ant naujo pa-, Įžanga koncertan nebrangi— 
mato.

Lietuviai
priklausote
Darbininkų 
kuopos, visi 
kite į tą susirimą.

17 Kuopos Organizat.

darbininkai, kurie 
prie Tarptinio 
Apsigynimo 17 

būtinai atsilanky-

50,000 Motinų Apleidę 
Kūdikius Dirba

Miesto Darbo Biuro vedėjas 
ponas E. C. Rybicki sako, kad 
nesenai padarytas tyrinėjimas 
rodo, jog New* Yorko mieste 
50,000 motinų, kurios turėtų 
būti, namie ir prižiūrėti,, savo 
n^ažųs. vaikučius, dirba dalį 
laiboj kad (užlaikyti šeimynas, 
nes jų vyrai .neturi darbo, ži- 
nprpa, jog gauna labai mažą 
atlyginimą. Na, taip ir pusba
džiai gyvena, skursta su. šei-

X manomis. '

A.LD.LD. Centro Komiteto 
Posėdis

i 75 centai, o kas nusipirks iš 
anksto—65c. Programa b,us 
gera. Lyriečiai pereitais* me
tais atnešė Lyros vardą į Aido 
chorą, o patys (didžiumoje) 
pasiliko už durų...

Tūliems lyriečiams nepatiko 
Aidas, ar keli asmenys jame, i

I tai jie ir neina dainuoti. Tas, 
: žinoma, negerai, kad menk
niekių bijoma. Seniau čia au
gusio jaunimo, galima saky
ti, kaip ir nebuvo chore, o da
bar jų didžiuma ir vis dau-! 
giau įĘ.daugiau jaunų žmo-iMoore St 
nių pribūna.

Brooklyne lietuvių darbinin
kų jaunimo esama šimtai. Tai 
choras’ turėtų ■ būti tukstaųti-* 
nis, didelis, gražus ir puikiau
siai ’ dainuojantis. Jiaunuoliąi, 
kurie dar neprigulitei. prie 
choro—čia jūsų vieta ir drau
gai. Choro pamokos būna 
kiekvieno penktadienio vaka
rą, “Laisvės” name.

S. J. B.

A.L.D.L.D. Centro Komiteto 
nariai 1931 metų ir išrinkti 
draugai į Centro Komitetą del 
1932 metų yra kviečiami į 
bendrą posėdį. Posėdis atsi
bus sausio 4 d., 7:30 valandą 
vakare, “Laisvės” svetainėje. 
Bus išrinkta draugai, kurie eis 
pareigas 1932 metų viršinin
kų. Yra ir taip dąug reikalų, 
ypatingai kada oportunistai 
sįaldo ALDLD. eiles.

D. M. Šolorpskas, 
ALDLD. ’Cėrttro Korh.

Sekretorius

Aido-Lyros Choro Nariams

šią ša
bus ant-
Penkta-

Choro pamokos 
vaitę bus dvi. Viena 
radienį, sausio 5 d. 
diėnį, sauisio 8 d., pasimokinę
iki 9 valandai, eisime dainuoti 
į masinį mitingą, Grand As
sembly svetainėj. , Turėsime 
gerai išmokti na^ją dainą. Vi
si būkitę pamokose /Sekantį 
antradienį 8 Vai; vdka^e.

Saulėnas. '

žmonių bus iššaukti Į demon
stracijas su reikalavimais tuo- 
jaus išleisti apdraudos. pensi
jų įstatymą visiems bedar
biams. Tai bus masinis pra
tęsimas to žygio, kurį padarė 
alkanųjų maršavimas į Wash
in gtoną. Tai bus darbo minių 
atsakymas į pasielgimą Ame
rikos valdžios, kuri tada ne
prisileido net bedarbių dele
gacijos atstovų.

Bet Brooklyno Bedarbių Ta
ryba ir taip diena iš dienos 
grumiasi už bedarbių reika
lus. Jinai kovoja už greitą 
pagelbą iš vąldžios bei labda- 
rybių kiekvienai badaujančiai 
bedarbių šeimynai; ir tuo bū
du per Bedarbių Tarybą buvo 
išgauta tuoj autinė pašalpa 
daugeliui beduonių ir bena
mių. Taip antai: gruodžio 3 
d. būtų buvęs iš kambarių iš
mestas bedarbis Watkins, 113 
Varret St.; Bedarbių Taryba 
privertė savininką palikt tą 
bedarbį kambariuose. Gruo
džio 7 d., bedarbis Paris, 217 

sugrįžęs iš bergž
džio jieškojimo, ,darbo, rado 
savo, rakandus jau , Išmestus 
laukan ant, šaligatvio, už ne- 
užsimokėjimą rentos! Bedar
bių. Taryba sunešė jo rakan
dus atgal,, ir namų savininkas 
nędrįso jį antru kąrt išmesti.

Daugelis5 badaujančių be
darbių šeimynų negalėjo gau
ti jokios paramos iš valdiškų 
įstaigų bei privatinių labdary- 
bių; bet Bedarbių Taryba nu
ėjo ir privertė tų labdarybių 
viršininkus suteikti greitos pa- 
gelbos alkanoms bedarbių šei
mynoms.

Visi tie ir panašūs faktai 
prirodo, kokį svarbų darbą va
ro Brooklyno Bedarbių Tary
ba; tuo pačiu sykiu įrodo rei
kalą, .kodėl kiekviena organi
zacija turi pasiųsti po > tris de
legatus į šaukiamąją konfe
renciją sausio 14 d.

9 • Y J

Sykiu su .rinkimu delegatų 
į tą koiiferienciją, kiekvienoj 
draugijoj bei kuopoj turi būf 
suorganizuota bedarbių komi
tetas, ir jis turi prisidėt prie

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” ?

BROOKLYN, N. Y.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

D

156

s
I
i
I
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MOT. LAUKUS, Fotogt
214 Bedford Ave., Brookl 

Tel. Greenpoint 9-78 3 1
Cieriausta Studija Urooklųne. .\ieikit /'•:

INC

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia- 

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

DR. OTTO MEYER
208 West 5 lt h St.

New York City
Valandos paprastomis dienomis 

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

į 1,1 —— >•" —— 11,1 ——:u’ — —'m —— nu -•« un —*— im —— tiu—ii'i —• nu —— i

Pranešama, kad New Yor- 
iko miestas užtrauks nuo $90,- 
000,000 iki $100,000,000 pa
skolą. Miesto kontrolier. Ber
ry tuo klausimu jau per ke
lias dienas vedė derybas su 
miesto bankieriais. Planuoja
ma išleisti trumpojo termino 
bonus.

Visokiems grafteriams bus 
proga pasinaudoti.

Meta Darbininkus iš Darbo I
I 

r i, -------- .
Mergenthaler Linotype Co. ! 

Brooklyne kiek laiko atgal at
leido 200 darbininkų. 29 d. 
gruodžio pranešė, kad nuka
pos 10 nuošimčių mokesčių al
gos del 900 darbininkų.

31 d* gruodžio ir vėl atlei-l 
do 400 darbininkų ant neribo
to laiko.

15 metų atgal darbininkai 
buvo stipriai susirišę į uniją ir 
buvo išsikovoję vidutinę mo
kestį. Dabar, uriijai pairus, 
tai ir mokestį kapoja ir atlei
džia iš darbo, o kurie 
prie darbo, tie verčiami 
prastai skubiai dirbti.

Taigi, organizuokimės 
ją ir kovokime už palaikymą 
buvusio mokesčio ir prieš sku- 
binimo sistemą.

Vaikų Tėvas.

Svarbi Konferencija

liko
nepa-

Į uni-

Sekmadienį, sausio 17 d., 11 
vai. ryto, Irving Plaza Hali, 
15th St. ir Irving) Place, New 
Yorke, Darbininkų Tarptauti
nė Pašalpa šaukia konferen
ciją suorganizavimui šio mie
sto darbininkų, pagelbėti Ken
tucky streikuojantiems mai- 
nieriams ir jų šeimynoms. 
Darbininkiškos organizacijos 
privalo pasiųsti savo atstovus 
į tą svarbią konferenciją.

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK, N. Y.
L.D.S.f 13 kuopos i mėnesinis susi

rinkimas įvyks Pirmadienį, 4 dieną 
sausio, 1932, 218 Van Siclen Avė., 
8 valandą Vakare.

Visi nariai būtinai dalyvaukite, nes 
yra labai daug svarbių dalykų ap
tarimui ir reikia išpildyti nominaci
jos blankos.

Valdyba.

BROOKLYN, N. Y.
A.P.L.A. 22 kuopos susirinkimas 

bus pirmadienį, 4 sausio, “Laisvės” 
svetainėj. 8 vai. vakare. Visi na
ciai ateikit ir naujų narių atsives- 
kit.
1-2 A. Baltaitis.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA 5-kių kambarių na

mas, yra steam heat ir visi nau
jausi įtaisymai. Prie namo yra 17 
lotų, gražus sodas, ■ daug vaisinių 
medžių, vištų ir tt. Esu bedarbis, 
tat priverstas pigiai parduoti. Tat 
pasinaudokit proga.
64 Glązen

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

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

DR. ET LLR
W. 41th St., Rutim 302 

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryte nuo 10 iki 1, Po pietų nuo 8 
iki 9 vai. vhkure 

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

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M. FILURIN

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės

NEW YORKE
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedėliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas įČirškinimais

2-5C

MATHEW P. BALLAS 
(BIELAUSKAS) 
GRABORIUS

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

MUSU ĮSTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS- 
mirusius' parveŽam iš visų šalIu, ir iš čiz 
PASIUNČ1AM I. KŪR KAM REIKIA. TURIM PR1VAT1ŠKĄ 
PIRMĄJA! PAGALBAI AMBULANSIN1, AUTOMOBILIU 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ. MIRUSIOMS MOTERIMf 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA, VIETĄ SAVC 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KRElpKITČS į MUS, O MEI 
KUOGER1AUSIAI PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ IR NĄKTf. MŪS!
[ TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA. 4

JOHaS STU
. . . . . . . . . .  Fotografas ' 

šiuomi pranešu savo ko: 
riams, kad perkėliau savo f 

. naujon , v* 
’ * • * pd n u tn e 

512 Marion 
kamp. Brc 
way, Chau 
Street f 
Brooklyn, 1 

Naujoj i 
studija < 
geriau įre 
todėl pave: 
padaromi 
puikiausiai.

MEDICINOS DAKTARAS

B. BAGDASAROV
” '200 Second Ave. J
Tarpe 12 ir 13 gatvių

GYDAU: KRAUJO III LYTINIU 
ORGANU LIGAS .

Valandos, paprastame# dienomis nuo 
ryto iki 1 po pietų. Vakarais nue 5 
8 vai. Sekmadieniais, nuo 11. ryto 
2 vai. po pietų.

’ Telef. AI.GANQUIN 4-8294

n 
iki 
iki

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.

MEDICIN. DAKTARAS

S. A CB8H ,3į
223 2nd Ave. & 14th St.

Room 15, New York 
Gydau įvairias ligas:

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

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

Sekmadieniais, nuo 
12 iki 3 valandai po pietij 

Tel.: Tompkins Square 6-7697

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broac 

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

(r

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Nau joky Cigaru

SKAITYKIT, PLATIT 
“LAISVE."

Telephone, Greenpoint 9-2320'

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER 
LAIDOTUVIŲ DIRBKTOBIUi

Telt-whon*-.. Stagg t-44W

Petras Naujokas
Savininkas

JONO ARBA
PETRO

Kainos po ' 
ilk ir 15e

Tai
LIETUVIŲ 

IŠDIRBYSTES
CIGARAI

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

Dirbtuve
361 Broadway,

Brooklyn, N. Y.

[fibnixamaoja ir laidoja numiruisiM 
mt, visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir Karietas veSelijoms, 
krikštynoms ir pasivažinfijimams.

* " ' > x k 4 i ‘ t "9

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

A. RADZEVIC
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

... rJtl402 Metropolitan Avė
(Arti Marty ĄtenM) 
BROOKLYN, N. Y.
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DĖKAVOJU PACIENTAMS
« • # '- K'

Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi p 
manęs del mano profesijos patarnavimo jų sveikata 
praeityje ir aš pasižadu taip pat ateityje patarnaut 
jiems savo profesijos srityje, kaip aš tarnavau per 2 
metus. , , a » j-:

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

Valandos: nuo 1 iki 3 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare
Telefonas, Midwood 8-6261 < i

c

BIZNIER1AI GARBINKIT 
ĖS “LAISVĖJE”

i K. Mikelonis .
St., ^Worcester, Mass.
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nis, Sausio 4, 193

kur eiti. “Ką

teisybės.”—

pusen. Viso-, 
jiems galvoj

raudonuose 
naujos nun-

“BALSAS

Bell Phone, Poplar 7546

A. F. STANKUS
GRABO RI US- UNDERTAKER

I IbalMUHuoja ir laidoj* ouMlraalaa ant 
riaokių kapinių. Norintieji geresnio pa* 
tamaviaio Ir ut ieaią kalnų nallfldleee 
valandoje iaukitie pat aeane. Paa etane 
galite gauti lotu* ant visokių kapinių kne 
aerlaueiOM vieteae ir ui i«m* kaina.

Fašistų^enkija
aisinga sut^a užkrito 
nt Vislos ‘lavina spalva. . . 
lotauja Odeliai— fašistai, 
jotaująponų Varšava.

Judžiai—Kalbiai

ga-

Prolet.

V. Bovinas.

Daugiau Žinių Iš Chorų Veikimo

kad bus lengviau dirb- 
ofnis, bet yisi lyg mus-

M

dainomis, kurias dainuojant, 
Be to,

“Nebegrįšite"

zan tamsume kazematų 
rtai/a budeliai sargai, 
•au/i hptiškę jųjų batai, 

 

brifedant kraujuose dažnai.

THRU
Puslapis Trečias

Apie Dainininkus, Kurie Dainuoja 
Su Skloka

<»matiri didžiausi plotai— 
ra rubėžių varžančių...
1 nemokėj taip kotavoti 
inkvizicijos laiku.
darbo kiekvienos nakties 

nų lėkajų rūpestingų, 
otauja juodvarniai šalies 
■t vietos kartuvių baisingų.
ns padeda dvasiškių gauja, 
juoda skraiste “aleliujos”, 
ugiau išlieti vargšų kraujo, 
d būt ramybėje buržujus.

uvina sutema užkrito, 
.t Vislos artinas audra. . . 
otaukie laikinai, fašiste,— 
i netoli kovos dieniu 
otauk!...
ūžėsiu bangų piktųjų

otauti tau jau liekasi nedaug. . . 
užteks kartuvių tavųjų, 
užteks parako kad šaut.

įai fašistai, jūsų ponas, 
is — kapitalas puola vis žemyn.
i dunda nesulaikomas vulkanas, 
i revoliucija atūžia vis artyn.
; neišgelbės rubikonas, 
Įėjimai,5 bažnyčios ir patrankos.— 
r kyla proletarų darbo rankos, 
rios j dulkes sumaišys tironus.
rs ir baisi tamsa užkrito
it Vielos kruvina spalva, 

; taįtik laikinai, fašistai^ 
riumfuoja ponų Varšava. .
eijgai tamsoj kazematų, 
udažę kraujuose batus, 
inksminsis budeliai—piratai 
: kankins žmones nekaltus.

T. Kliaštornas.
Iš baltrusių kalbos vertė

' . F. Sodainis.

Eisenstein Meksikoj

iusias Sovietų Sąjungos judžių 
direktorius, Eisenstejn, kuris gamino 

kiną” ir kitus žymiausius judžius, da- 
dasi Meksikoj.

•inas Meksikoj gamina naują vei- 
e Viva Mexico”—Lai gyvuoja 
lj4ew York “Times” savo nedėli- 

M labai prielankiai išsireiškia, kad 
inas padarys paveikslą Meksikos 

jo, kokio dar nėra buvę. Naujo pa- 
•'Arėjas, kalbant “Times” žodžiais, 

dar dviejų žmonių “visai nutrau- 
lirtius Hollywoodo sistemos ir tyri- 

jksfką tokiu būdu, kokiu niekad ne- 
rnfa nei bandyta.”

ad” metodas, tai natūralūs gyvenimas, 
inaą daro judžius, veikalus ne stu- 
aip kad Hollywoode, bet visoj Meksi- 
iesa^ jisai studijuoja veikalus apie 

geriausių rašytojų. Vienok, jo pa
is dekoracijos nėra veikalai, bet na- 
rveni'mas. Svarbiausi aktoriai—pap- 
nės, darbininkai.
kritikas pabrėžia, kad “tiksliai ar 
bet Eisensteinas taip pilnai apėmė 
kad galima prieiti prie išvados, 
ai kuris judžių direktorius galėtų 
ir be vietos ir tinkamų tipų pada- 
scenas. Paveikslo scenos apima 

gyvenimą ir egzistaciją. Judis tal- 
)laukų ‘romansą,’ žiaurumą, pri- 
mimą, kalnus, tyrus, laukus, rais- 

ima, tai bus paveikslas Meksikos 
Ir tai ne paveikslas iš kitų ran- 

alų, kitų parašytų, bet tikras pa
ltas tiesiog taip, kaip viskas yra 

te gyvenime.

Margareta česnavičiūtė savo laiške aiški
nasi, kodėl jinai nedainuoja lietuvių darbi
ninkų parengimuose. Jinai sako, “jeigu aš 
nedainavau šiemet viename ar kitame kon
certe, tai ne iš mano kaltės.” Tojiąu čes
navičiūtė aiškina, kad “del politinių frakci
jų manęs nekvietė,” Dar toliau pasako, kad 
“aš esu dainininkė, o ne politikė, ir apie jo
kias frakcijas nesirūpinu.” 
, šiuo klausimu mes jau kalbėjome ir dar 

turime pakalbėti. Mūsų menininkai gerai 
pamena, kad A.L.P.M.S. Centro Biuras pa- x 
darė savo tarimą, kuriame pareiškė, jog mū
sų reikalai griežtai skiriasi su prieškomunis- 
tine opozicija. Mes jau daug kartų pareiš
kėme, kad mūsų menas negali būti “menas 
menui.” Mūsų menas yra darbininkiškas, ji
sai yra darbininkiškai politinis. Meno visai 
nėra, kuris neturėtų politinio, visuomeniniai 
klasinio pobūdžio.

Tai buvo, kad menas yra partyviškas, pa
reikšta keliuose menininkų Tarptautiniuose 
Kongresuose. Tai labai gerai žino kiekvie
nas menininkas. Taip pat mes gerai žino
me, kad mūsų judėjime menas yra dalis ab- 
elno mūsų judėjimo. Tad ar mes galime vi
sur kovoti su savo priešais, su tais, kurie 
grianja mūsų judėjimą, o mene susitarti ir 
veikti bendrai? Ne, mes negalime taip elg
tis !

Mūsų koncertai, teatrai, operetės yra dali
mi viso judėjimo. Dalimi komunistinės lini
jos, politikos, dalimi darbininkų klasės rei
kalų.

Kas yra dabar ta “Naujoji Gadynė” ir jos 
žmonės? Ar jie yra bent kokia frakcija? 
Ne! Jie nėra jokia frakcija. Frakcija gali 
būti tik toj pačioj partijoj, organizacijoj, ta
me pačiame judėjime. Gi šita “opozicija” 
organizuoja savo judėjimą, jie griauja mūsų 
laikraščius, organizacijas, jie kovoja prieš 
komunistinį judėjimą. Jie yra renegatai, iš-' 
bėgėliai iš mūsų judėjimo. Jie persiskyrė 
su darbininkų judėjiihu, bet dar tai bando 
paslėpt’i, kad daugiau galėtų sugriauti ir 
pakenkti darbininkų judėjimui.

Tad apie tai ir Bovinas aiškino česnavičiu- 
tei. Kad jinai ir kiti menininkai turi pasi
rūkti savo kelią: su darbininkų organizaci
jomis, su kuriomis jie buvo iki šiol, arba su 
tais, kurie dabar griauja mūsų judėjimą.

Dabartiniai renegatai yra dar aršesni mū
sų judėjimo priešai, negu patys fašistai. Pa
staruosius jau visi darbininkai žino. Fašis
tai negali griauti mūsų judėjimą iš vidaus, o 
pruseikiniai dar iš vidaus griauja darbinin
kų organizacijas. Tad ir mūsų menininkai 
turi pasirinkti kelią, kuriuo jie eis. Česna- 
vičiutė ir Stankūnas pasirinko kelią su grio
vikais, lai jie jiems ir dirba, tarnauja. Mū
sų organizacijos gali kviesti tuos, kurie yra 
mūsų judėjime, kurie nepadeda griovikams.

Kaip mes galime suderinti dainininkus, - 
kurie dainuoja priešokmunistinės opozicijos 
parengimuose su mūsų parengimais? Juk 
kiekvienas tų renegatų parengimas yra ren
giamas tuo tikslu, kad kenkus, silpninus ir 
kovojus prieš komunistinį judėjimą. Taip 
buvo kiekviename parengime, kuriame čes
navičiūtė dainavo. Kiekviename tų parengi
mų buvo niekinama komunistai, Komunistų 
Partija ir jos veikimas. Gi dainininkai, dai
nuodami tuose parengimuose, padeda tai ne- ( 
lemtai sklokai ardyti komunistų vienybę ir 
veikimą. Tai kaip jie gali paskiaus daly
vauti parengimuose, kuriuos organizuoja ko
munistiniam judėjimui pritariančios organi- i 
zacijos? J ■ į

Tą grieštą liniją turi įmatyti ir mūsų me
nininkai. Jie 'turi pasirinkti savo nusistaty
mą. Be to, reikia žinoti, kad menas nėra 
bepartyvis. Mes keliame naują proletarinį 
meną, 'mes turime nusistatymą. Mes eina
me su viso pasaulio kbmunistiniu darbininkų 
judėjimu.

Mes jau daug kartų kalbėjome ir kalba
me apie savikritiką meno srityje. Vienok 
dar labai mažai pabengėme šioje srityje. 
Vienas kitas veikalėlis jau buvo pakritikuo
tas. Gal kiti visai nei neperžvelgti spąudoje. 
Bet čia nėra viskas. Literatūros, poezijos ir 
kai kurių veikalų kritikos mes galime rasti' 
ir užsienio draugų spaudoje. Ypač dabar 
geros kritikas duoda “Priekalas.” Supranta
ma, tai dar nereiškia, kad mes neturime pa
tys kritikuoti savo veikalus ir veikimą.

I . . 1
Rep.

Bet šiuo rašinėliu (a^ įiorių kreipti domės 
į vieną “namines kritikos” sritį, būtent: mū
sų chorų veikimą. Iš mūsų chorų veikimo 
mes labai mažai gauname žinių. Gi kritikos 
visai ne. Jei mes paimsime kiekvieną mūsų 
Sąjungos chorą, tai matysime, kad jisai dai
nuoja ne tik keletą, Ijet keliolika dainų. 
Kai kurios dainuojamos [dainos yra darbinin
kiškos, geros, bet labai daug mes turime 
dainų, kurios jau netinka,—visai buržuazi
nio pobūdžio. Jas niekas nekritikuoja, nie
kas apie jas nerašo. . į

Kas reikia daryti? Mūsų chorai veik kiek
vienas turi išsirinkę savo korespondentus, 
gaidų komisijas ir;kitus veikimo komitetus. 
Kokios jų pareigos? Tų draugų pareigos 
yra ne tik kad atlikti savus reikalus, liet rei
kalinga ir plačiau supažindinti savo narius ir 
visuomenę su savo veikalais—dainomis, ir ki
tais kūrinėliais. Svarbiausia yra, tai peikia 
parašyti apie savo choro, yeįkimą. žinoma, 
labai svarbu parašyt apie choro susirinki
mus, bet dar labiau, tąį apie choro veikimą. 
Kas yra vyriausias chpro ;veikime ?

Aišku, kad choro veikimas yra svarbiau
sias tas, su kuriuo jisai -pasirodo darbinin
kams. Kitaip sakant, tai tas, ką choras 
duoda publikai: veikalai, dainos ir t. t. Tad 
reikalinga, rašant iš choro veikimo, para
šyti : kokias dainas choras .dainuoja, kokius 
veikalus vaidina.

Kiekvienas choras turėtų pasirūpinti, kad 
jo veikimas, dainos, operetės būtų aprašo
mos Meno Skyriuj. (Visuomet reikalinga pa
daryti gerą peržvalgą tų dainų, kurias cho
ras dainuoja. . Galima nurodyti, kurios dai
nos yra daugiau ar mažiau darbininkiškos, 
o kurios mums svetimos.

Čia mes atliekame dvigubą darbą. Dary
dami dainų peržvalgą, supažindiname dar
bininkus su
darbininkai galės geriau suprasti.
mes galime supažindinti darbininkus ir pa
čius choristus su tomis dainomis, kurios mū
sų scenai tinka ir netinka.

Staigus atmetimas mūsų dainų, nenuro
džius jų netinkamumą, gali sukelti choris
tuose nesitenkinimą.. Mes turime gerai žino
ti, kad į mūsų meno organizacijas ateina ir 
yra visai klasiniai nesąmoųingo jaunimo. 
Tokia pat padėtis ir su augusiais, 
mes turime sir jais daryti?

Tad ką 
mes turime sir jais daryti? Pirmiausia, mes 
turime juos lavinti. Reikia supažindinti 
tuos darbininkus su mūsų menu. Mes turi
me parodyti jiems, kad mūsų menas nėra ta 
pati malimalienė, kuri yra kitų klasių mene.

1 'i,
Apsvieta

Jau pereitą rudenį mes kalbėjome pra- 
plėstame A.L.P.M.S. Centro Biuro posėdyj, 
kad mūsų chorai turi pradėti ir švietimo dar
bą. Choruose reikalinga paskaitų, prelek- 
cij.ų apie proletarinį meną.

Buvo raginama mūsų chorai imtis platin
ti meno žurnalą “New Masses,” o dabar ir 
“Priekalą.” Vienok ' atsiliepimų dar labai 
mažai mes girdime. Rodos, kad jau keli 
chorai platina minėtus laikraščius. Vienok, 
apie ruošimą bent kokių paskaitų, prelekcijų 
dar veik nieko negirdėt. Na, o, tai labai 
svarbus darbas. Draugai tu r i susidomėti 
šiais reikalais mūsų prganizacijoste.

Peržvalgos dainų, kurias dainuoja, ruoši
mas lavinimosi vakarų, yra labai reikalin
gas. Gal reikalinga priimti tokia metodą, 
kad kiekvienas choras išrinktų Švietimo Ko
misiją. Tokios komisijos turėtų būti parei
ga rūpintis narių švietimu—ji ruošia meni
ninkų lavinimosi vakarus, ji gauna paskai
tas ir prelegentus, ji pasirūpina platinimu 
literatūros ir kitais darbais, kurie keltų cho
ruose proletarinio meno supratimą.

Pagalvokite, draugai, apie tuos klausimus, 
kurie čia pakelti.

Jonyla.

Buvo rytas. Auksiniai saulutės spindulė
liai peršokę per neaugštą debesėlių tvorą, 
bėgo skubėdami vakarų link, tartum norėda
mi kuogreičiausiaj apibėgti^emės kamuolį ir 
paskleisti, naujas idėjas šį rytą..

Su saulutės • spindulėliais nubudo ir tos 
vargo žiurkės—darbininkai: Bakselius pa
sispaudę, skubinosi į darbą. Daugelis iš jų 
nelinksmais veidais, nes nežino ar gaus kur 
darbą ar vėl grįš ątg;al, kaip ir kitais rytais.

Skubinasi darbininkai įsprukti į dirbtuvės, 
tartum bijodami, kad garsūs dirbtuvių švil
pukų garsai nepagautų jų. Tik įbėgus, duris 
užtrenkus ir “užpuųčiavus” kortą lengviau 
atsidūsta, jeigu skaitlinės rodo, kad dar ne- 

. pasivėluota.
Įsiskubino ir Juozas. Užtrenkė duris ir 

kortą “užpunčiavo” dar nevėlai. Užsimovė 
darbinius drabužius ir ėjo prie naujai įreng
tų mašinų, kurias jie tik vakar pabaigė 
įrengti. Gražios mašinos, daug modermškes- 
nės ir su tokiomis niašinomis galima daug 
daugiau padaryti. Vaikšto Juozas ^pie jas, 
vaikšto ir kiti, tik kasžin ko nelinksta'. Ro
dos, džiaugtis reiktų, 
ti su naujomis mašin 

mirėmis persivalgę. Laikas nuo ląiko pasi
žiūri vienas kitam į akis ir susigėdina ko tai, 
lyg priešai būtų patapę vieni kitiems. Visi 
galvojo: “Kuris mes dabar turėsime išeiti, tu 
ar aš?” Kiekvienas suprato, kad teks ar vie- I 
niems, ar kitiems apleisti tą vietą, kurioje 
per keliolika metų vargo, iš kur darės sau 
pragyvenimą. Kiekvienas savo širdyje geidė, 
kad geriau draugą paleistų, negu mane,— 
bet tylėjo.

Prasivėrė durys ir bosas įstenėjo. Perme
tęs akimis mašinas, nieko nelaukęs, pradė
jo savo darbą. Visų širdys, kaip elektros.jė.- 
gos pavarytos, pradėjo plakti. Išsirinko bor 
sas beveik pusę visų darbininkų; ir liepė eiti 
į raštinę. Nusivedęs į raštinę, pasakė;: “Aš 
dabar nereikalauju daug darbninkų, bet 
tuoj jus vėl paimsiu, kaip tik gausiu, daužau 

, užsakymų. Dabar eikite namo,’ kol aš pa
šauksiu.” • į • ■ f , I i . ; I ;

Išėjo visi nusiminusiais veidais. Jų tarpe ir ’ 
Juozas.
kad vėl paims. Jie suprato, kad mašinos 
juos pavadavo ir jie jau daugiau nebegrįš 
čionai. Permetė akims dar sykį į dirbtuvės 
pusę, traukė pamažu “namų” 
kios gyvenimo gijos pradėjo 
pintis.

Sustojęs Juozas nežinojo nė 
gi aš pasakysiu namo parėjęs savo šeimy
nai?”—galvojo Juozas, “kokį ‘džiaugsmą’ 
aš jiems pasakysiu?”

Nesėdęs nė į gatvekarį, pasileido pėkščias 
“namų” link. “Užbėgsiu į kitas dirbtuves pa
sižiūrėti,” pamanė jis.

Nenudžiugino Juozo ir kitos dirbtuvės. 
Pulkai laukia bedarbių! Akis išskėtę laukia, 
ar nepareikalaus nors vieno. Tas nudžiugtų, 
kaip aukso gabalą radus.

“Tai pigus darbininkas. Niekas nė cento 
neduotų dabar už jį,” galvojo eidamas Juo
zas.

Išėjo iš dirbtuvių rajono. Gražios, medžiais 
apsodintos gatvės. Tyla, kaip vidurnaktyj. 
“Tai, kam gyvenimas. Miega iki pusryčių. 
Nei darbas jiems rūpi, o gyvena, kaip kara
liai,” pamanė jis. “Tai nėra 
Vėl mąstė Juozas.

Šį rytą Juozui bevaikščiojant 
saulės spinduliuose kilo įvairios 
tys. Tik šį rytą Juozas rimtai pradėjo many
ti apie gyvenimo problemas. Apie tai, ką 
kiekvienas darbininkas turėtų manyti dieną 
ir naktį. • ' ..............

“Kaip reikės dabar gyventi ? Kur aš gau
siu pinigų išmaitinimui savo keturių mažų 
vaikučių ir žmonos? Gal ryt, poryt išmes ant 
gatvės visus. Oi, kaip baisu!”

šį rytą Juozas prisiminė ir apie partiją. 
Prisiminė ir apie komunistų prakalbas. Kaip 
auksiniai varpai jam skambėjo ausyse ko
munisto žodžiai: “Darbininkai: Jūs klaidin
gai manote, kad mašinos nenaudingos 
mums. Mašinos suteiks mums palengvinimą. 
Jų pagelba mes galėsime greičiau ir daug 
daugiau padaryti, ir tuomi sutaupinsime 
daug laiko savo gyvenimui. Bet mes neturė
sime iš jų naudos, kol ši kapitalistinė tvar
ka viešpataus. Mašinos mus išstums visus 
ant gatvės. Badą mums atneš. Mums rei
kia pakeisti šią išnaudojimo tvarką į komu
nistinę tvarką.”

Juozas dabar geidė, kad būtų čionai so
cializmas; kad visame pasaulyje būtų socia
lizmas.

“Kokie būtume laimingi, kad dirbtu
me tik kokias 7-6 valandas į dieną. Kiek 
laiko turėtume pasidžiaugti gyvenimu. .Lai 
gyvuoja socializmas visame pasaūlyje!” min
timis svajojo Juozas susijaudinęs.

Juozui atėjo į galvą, kad jau du metai, 
kaip miesto ponai vykdo gyvenimai! “socia
lizmą.” v

“Nubėgsiu pas tuos ponus ir sušuksiu : ei, 
jūs socialistai! Ką jūs čionai veikiate, kol 
nevykdote gyvenimai! socializipą? Ar mes 
jums algas mokame, kad čia riogsptumėte. 
ir tuktumėte mūsų pinigais?” Bet greitai 
ataušo , įsikarščiavimas, kuomet atsiminė, 
kad tų ponų įsakymu kazokai skaldo - galvas 

i darbininkams, '.skelbiantiems šocialižmą. 
! Skausmas širdį pervėrė.

Dirbtuvių švilpukai nustaugė devintą va
landą, o garsas nuaidėję per miestą, tar
tum norėdamas pasivyti tuos darbininkus ir 
dar sykį pasakyti jiems: “Jūs nebegrįšit 
daugiau tenai, nebegrįšit tol, kol atpirksite 
savo Jcrauju tas dirbtuves iš kapitalistų 
nagų.”

Juozas suprato tą aidą ir pasiryžo juomi 
eiti.

“šimtais ir tūkstančiais mūsų žuvo, kol vis
ką išbudavojome, daugiau žūsime, kol iš
kovosime tą viską. Nieks mums nieko ne
davė ir neduos, jei mes patys nepasiimsime.”

Juozas pasijuto lengviau, kad nors užėjo 
ant to kelio, kuris yra vienintelis darbi
ninkams į gyvenimą.

APIE DARBININKŲ 
KALENDORIŲ

Peržiūrėjau “Laisvės” išlei
stą Darbininkų Kalendorių 
1932 metams. Tai puiki kny
ga; daug naudingų joj raštų; 
patartina kožnam darbininkui 
perskaityti, o daug ką . daži- 
nos. Viena iš svarbiausių, tai 
brangūs Daktaro Kaškiau- 
čiaus straipsniai, mokslo t^u- 

• piniai, o ir kiti dalykai yra,laV. 
i bai kožnam naudingi.
j / Dabar žodelis apie drg. Gil- 
I mano paveikslą šventraščio 
I patriarchų,, kur prie kožno- 
pridėta prierašas;; tai, mano . 
supratimu,' klhldą (ikre auto-: 
rius, tokius prierašus dėda-x 

i mas, pav., kad AbVholnas iš
žagino. savo .tarnaitę, kita^ su. 

Nedžiugino jų bosas, sakydamas^ duktęria nėpriderąmai pąsiel
gė. Mumsj draugai, tie daly
kai yra žinomi. Bet aš, pa
vyzdžiui, nusinešiu kelis Darb.‘ 
Kalendoriaus egzempliorius į 
susirinkimą; paduosiu viepą 
geram parapijonui. Jis atver
tęs lapą žiūri, kad šventraš
čio patriarchai;' perskaičius 
prierašus, jį šiurpulys sukre
čia; jis sukeiks ant bolševikų 
ir nepirks, o jei ir nusipirks, 
tai pasiųs į pečių, nors Kalen- ••• 
d ori u j yra kitų labai naudin
gų pamokinimų ir jam pa
čiam, kuriuos jis skaitytų.

i Man teko būt liudininku daug ... 
tokių atsitikimų. O į panašius 
prirašymus žmogus atsakys, » 
tai ką tas rašytojas žino? Jie..;, 
gyveno tūkstančiai metų at
gal ; o ar šių žodžių rašytojas 
buvo jų draugas, ar ką, kad j 
tokias slaptybes žinotų?

Toliaus. Kur dingo Jordus 
j Aris, kuris pirmiaus rašinėda- 
I vo eiles į Darbininkų Kalen- 
j dorių? Pamislijau, ar tas 
draugas irgi nuėjo su prūsei- 
kiniais? o gal jis buvo užgau
tas peraštria kritika, kuri til
po “Laisvėj,” proletarų meno 
skyriuje? Ten buvo pasakyta, 
kad Jorduš Aris esąs menkas 
poetas. I Bet aš atsimenu jo 

į eilių gerų parašytų dar 1931 
metų Kalendoriuj.

' <ak3m +1 t • • - i /
Ašrnesakau, ' kad nereikią 

kritikos; gera kritika mus vi* 
sus mokina; bet taip reikia 
kritikuoti, kad perdaug neuž- 
gaut draugo, o kad jis supras
tų, kad £ai yra tikrai draugiš- 
kai-proletarinė kritika. Bet, 
pagaliaus, proletarinis poetas 
neturėtų kritikos bijot, o mo
kintis iš jos/

J. Žilinskas.

Lietuvos Darbininkų ir Kaimo 
Biednuomenės Dvisavaitinis Laik- 
: : : raštis (su paveikslais) :

Duoda daug žiniij ii Lietuvos 
darbininkų ir kaimo biednuo-

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

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

“BALSO” KAINA AMERIKOJE:'
Metams .........................$1.50
šešiems mėnesiams . . .80
Pavienio num. kaina . .05

1023 ML Vernon Street 
Philadelphia, Pa. -
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Puslapis KetvirtasSUBMARINAI A. S. Nwikov-Priboj
Vertė D. M. šolomskas

(Tąsa)
—Tokiame atsitikime palydėkite mane, 

būkite jau taip geras, palydėkite. •
—Labai gerai. Palydėsiu.
Kalbamės. Pasirodo, ji yra našle.

vyrą užmušė karo fronte a. |v . .v,-, .- - ~ z o
Pragyvenimą užsidirba kriaučiaudama. ; žmonių mėsos isleks į orą. O po to. JVie-

Mes vaikščiojame iki vakaro. Gerai už-!H0*!6^salyje—didehsjmdesis, motinų ir zmo- 
silaikiau, atsinešiau linkui ios tinkamai, 
taip, kad Paulina paskyrė laiką naujam pa
simatymui su ja.

Kada grįžau ant laivo, vėjas pūtė smar
kiau, o aš kartojau tik vieną: į

—Aš patsai žinau, ką aš darau.—Tą nak
tį ilgai negalėjau užmigti; ausyse skambė
jo Paulinos balsas, o širdis troško moteries 
meilės, kaip išdžiūvusi žemė lietaus rasos. 

•. Greitai mums reikės vėl išplaukti į jū
ras. “Morenos” dyzeliai—motorai veikia. 
Paleista darban elektros mašinos. Visa 
povandeninė valtis dreba, kaip girtuoklis 
ant rytojaus. Tai pripildomi elektros pajė
ga akkumuliatoriai (baterijos, su kurių 
pagelba submarinai plaukioja po vande
niu). Jų pripildymas elektros jėga būtinai 
reikalingas pirm, negu submarinas išplau
kia.

ti, štai šioje blizgančioje minoje jau yra pa
slėpta mirtis šimtam žmonių, kurie bus pa- 

! siųsti j jūrų dugną. Vienas pasukimas ran
kenos, paspaudimas koja, ir ši mirties ma- 

Jos šina išlėks ant vandens paviršiaus ir grei- 
qn vnkipriniq I tai nusiįrs pirmyn—sprogimas, ir pavalkai 

’ • žmonių mėsos išlėks į orą. O po to? Vie-

pomirtines pamaldas; kitoje—džiaugsmas, 
griausmingas “ura!” ir tokie jau pat kuni
gai atlaikys tam pačiam dievui pamaldas, 
padėkavonės maldas ir ačiuos jam.

Kas tokias niekšystes išgalvojo ant že
mės ? ,

Kunigiškas velnias čia nieko 
turi.

Taigi susipažinau su Zobovū; 
pagimdė ateizmą ir netikėjimą 
;velniams. Štai ir jis čia pat. 
darbą, apžiūrėdamas savo bevielinį telegra
fą; jis stovi ilgas ir negražus, kaip šuns 
giesmė...

—Stengiesi, Vlasove?
—Taip.

Norwoodo darbininkai suteikė 
suvargusiems delegatams už
kandžių, karštos ir skanios 
sriubos ir tt.

Bedarbių Taryba
Norwoode jau suorganizuo

ta bedarbių Taryba iš keleto 
skirtingų tautų. Lietuviai be
darbiai, turite stoti į Thrybą, 
ir bendrai kovoti už išgavimą 
pašalpos iš valdžios ir darb
davių iždų. Dirbantieji taip
gi turinį būtinai paremti be
darbius toj kovoj. Nes šian
die dirbam, o rytoj gal ir mes 
jau būsim bedarbių eilėse.

Merkines Dzūkas.

Darbininkai Neprivalo Nieko

bendro ne-

jis manyje 
dievams ir

Jis baikė

—Eik po velniu su ta garb...
Mašinų skyrius pilnas ūžimo, dundėji- ; Suspėjau prikąsti hezuvj. tarp durų^pa- 

mo ir mašinų šnypštimo. Kartais tvirtai ^1.1.’of.e ru(įa barzda, panaši į sauksmazen- 
sušnypšČia atsiliuosavęs kranas. Motorai, j ^4, ir sužaibavo auksines antpetes. ;— 
ištepti aliejum ir gerai išvalyti, žvilga. Julmu^ povandeninio laivo komandierius,

bininkų judėjimo. Bet dabar, 
atsiradus sklokiniams opor
tunistams su baliauninku Pjru- 
seika priešaky, tai Kručelis 
virto sklokos - “dideliu” šali
ninku. Visomis pakampėmis 
ir visur bando savo karjeristi- 
niu liežuviu pakenkti darbi
ninkų judėjimui.

Bet dalis Norwoodo

Aadienis, Sausio 4,i

WORCESTER, MASS: ’ ̂ Moterų Kongrėsaš?
rezoliucija, kurioj įBuvo priimta rezoliucijouvu piiiinux iez.uAiucAja\ . , j

prieš Lietuvos fašistinę vai- \ųjama, kad butų p

darbi-

apsivedimas k 
prakalbose gruodžio 27 d. O j ^Ngaičią. Šiandien 
tas komitetas atstovauja 1,500 ■ j°\esama apie 8,! 
narių. » Rezoliucija skamba | žmKįi kulTOS'dar He 
šitaip: mewmziaus. Mili<

“Mes. Worcesterio lietuviai hera \šiu, aštuonjlį

džią, Priešfašistinio Komiteto 
prakalbose gruodžio 27 d.

ninkų-kių vis dar manydavo, I darbininkai, susirinkę į masi- kūdiki 
kad Kručas tebėra darbiniu- j nį paminėjimą keturių nužu-1 
kiškų organizacijų narys ir jų | 
pritarėjas. Todėl čia mes ir

■ |7CVAAAAAAVJ AA1ACV AIVAZOVA |

I dytų Lietuvos Komunistų Par-' 
tijos narių, darbininkų klasės

' ' ' l pasmerkia-! 
me i fašistinę Lietuvos valdžią! 

, kuri, 
sauvališkai ir žmogžudiškai

norim Norweodo darbininkiš- vadų> vienbalsiai 
ko judėjimo šalininkam pra- ] .
nešti, kad Kručas nieko ben- su Smetona priešakyje, 
dro su darbininkų judėjimų sauvališkai^ ir _
neturi jau per 7—8 metus. Bet užgriebus šalies valdžią, atė- • 
kada Kručas ramiai merdėjo mė< gyvybę geriausiems Lietu- Į

ko judėjimo šalininkam pra-

dro su darbininkų judėjimų
GREAT NĘČkJt

A.L.D.L.D. 72 kuoXs si 
--------- ----------- rtvucr, o OUqW), I 
ir toliau varo 1 svetainėj, 139 steam i oa t

- ’ ‘ ■ tųr | vai. vakare.! šis susieini 
. , , T . ' . ! metinis, tat reikės daup ‘■ marina* - Lietuvos į kalų aptarti, lodei visi -.

Kviečiame ir ne 
Įėjimo sienų, naudodama žvė-!1 lus ateitl *stoti J mQf 
riškiausius kankinimus prieš | 
juos. . f .

“Mes pasižadame remti i 
Lietuvos darbininkų ir var-j 
gingųjų valstiečių kovotojus! 
visose jų kovose, kaip mate-j

Bendro Turėt su P. P. Kruču už pečiaus, tai mums nebuvo vos darbininkų klasės vadams | bus antradifenj. 5 saitf 
jir kovotoiams. ir toliau varo ! svetainei. 139‘ Stfeam

NORWOOD, Mass.— Kru
čas savo laiku bandė pakilti 
į viršūnes, vadovauti darbi- tiniai 
ninku judėjime; tik po Rusi- darbininkų judėjimui, tai mes 
jos revoliucijos buvo ; 
tomatiškai pavirtęs į didelį re
voliucionierių ir bėgo į Rusi
ją užimti didelio komisaro 
vietą; bet ten nubėgus, vieton 
komisaro, buvo pasiūlyta gin
klas į rankas ir į frontą prieš

reikalo apie jį darbininkiškai ir kovotojam s, _ vakarei
visuomenei pranešti, bet da- savo •^no^udiską; darbą., iri aI®*’ 

kada jis pradėjo nuola- laipšniškai marinai
kenkti darbininkų veikėjus tarp ka-. yaukrt.bar

savo liežuviu

au- viešai atsišaukiam į Norwoo- 1’
do lietuvius darbininkus, kad 
su P. P. Kruču nieko bendro | 
neturėtų, kaipo su nepastoviu 
žmogum, kuris, be kitko, ir 
dirbtuvėje perdaug gerai su
gyvena su bosais. Ne dyvai,

°rg. fe

WORCESTER, M
Suvienytų Ilėt'ūvi(į drau 

nis susirinkmas bus? ketvi I Visose jų. kovose, kaip mate- j sausio, nuosavoj svetainė* 
. rialiai, taip moraliai; tuo pa-1 cott St., 7:30 vai. vakan 
‘rili cvkili nnsižad-imp r!n>nkai ir draugijų .išrinkciu sykiu mes pasizaaame, malon5kit dalyvauti. Bu
vest griežčiausią 1 
Lietuvos ir viso pasaulio fa- taR 
šizmą iki galutinos pergalės.” |

Prakalbų pirmininkas
J. J. Bakšys.

imperialistinius baltagvardie-j kad jis yra sklokos šalininkas, 
čius. Tuomet Kručelis, nei ko- į nes skloka atmeta klasių ko
jų nesušilęs, dūmė atgal į I vą, tai Kručui kaip tik to ir 
Jungtines Valstijas. Bet da-■ reikia. Sąmoningam darbinin- 
bar per kokius 7 ar 8 metus i kui ne vieta'su skloka. Kiek- 
Kručas nei piršto nepakrutino į vieno darbininko ir darbinin- 
del darbininkų judėjimo nau-Jkės pareiga yra eiti su klasi- 
dos, nei darbu nei finansais i niu darbininkų judėjimu, (ta
per tuos metus jis nerėmė ! lyvauti kovoj prieš algų kapo- 
darbininkų judėjimo, o dar ir 'jimą, už bedarbių organizavi- 
kitus nuo to atkalbinėjo. Kru- i mą, už ateivių teisių gynimą, 
čas per savo skūpumą, tinge-; o toms visoms kovoms vado- 
jimą ir paprastą apsileidimą į vauja Komunistų Partija, 
laipsniškai likosi priešu dar-i M. Dz.

kovą pries Į svarbūs raportai ir renkai 
ir board direktoriai.

Sekr. V. Motu

. Tai 
i komandierius, 

nedidelis žmogus. Ant krašto — jis vie
nas iš geriausių oficierių, tada jo niekas 
nesibijo. O čia—visa jūreivių įgula, 45 

i žmonės yra jo geležinėse rankose. Jis čia 
išauga mūsų akyse į didvyrį.

Komandierius peržvelgia priekinę 
laivo ir prisako vyresniam oficieriui: 

-—Aliejaus daugiau reikia paimti 

—Taip, Vladimir Nikolajevič!
Abu išeina. Varputis . birzgia—šaukia 

i pietų.
i -----------

Su Paulina pasimatau kiekvieną vakarą. 
■Mes vaikščiojamės visuomeniniame parke 

Ji visad sma-

komplikuoti skyriai atlieka savo pareigas, 
sukasi, kilnojasi, bėgioja pagal savo rei
kalą. Technikai apsirengę darbiniais dra
bužiais ir susitepę aliejum.
' Viduje oras prastas, nepaisant, kad visi 
liukai (atvarai) išėjimui į viršų atdari 
Atsiduoda sudegusia guma ir aliejum 
Kartūs dūmai graužia gerklę ir trukdo 
kvėpuoti...
elektros pajėga, motorai apsistojo. Pasi
darė tyla. Bet darbas povandeniniame lai
ve eina savo keliu. Čia veik visi jūreiviai. 
Kiekvienas užimtas savo darbu r vieni plau-: 
ja grindis, valo ir žiūri, ar tvarkoje įvai-1 
rūs prietaisai, patikrina nuo vandens ap- L v . x _
saugojančius dangčius. Jūreivių darbą ■ir. u.z tarpe krūmynų. .
prižiūri vyresnysis oficierius Golubev, nu- S1’.11’ J?.s Jl}°kas padaro tokiu ir mane.. Bet 
tukęs ir ištižęs. Jis po valiai vaikščioja ■ BaiP, tiktai apsikabinu ją ji baimingai 

• išilgai laivą ir kartoją: , žiuriii man.e-
—Pasiskubinkite, jūreiviai, pasisku.bin-1 Nereikia. Del dievo meiles nereikia.

kite. Dar biskutį ir bus pietūs. i P,. ;° iau rei^ia> Pauly te.
• —Taip, jūsų “blagarodije,” jau labai lai-' 

kas pietauti,—atsako Zaleikinas.
-—O tai pilvas protokolus rašo.
Oficierius, gerai išsiskutęs, pavalgęs, : nakties šešėlis uždengia jį. O jau rūstus 

šypsosi vaikščiodamas... Mano vieta prie-: balsas atsimuša į mano ausis.
—Jeigu nori, aš pati nupirksiu tau ba

tus. ..

*• A. v vi A V-v V/* " A * A \^z A A Vz A V V A * V/C « •

Akkumuliatorius pripildžius

dalį

šian-

TŪKSTANČIAI
DARBININKŲ
LAUKIA JO

Moterys Prieš Mer
gaičių Vergiją

MADRAS, INDIJA.
Čionai eina Visos - In<dijos

HAMTRAMCK, M
L.D.S.A. 130 kuopos sv 

bus ketvirtadienį, 7 sau.- 
Ycmans Avė., 6:30 vai. v: 
labai svarbių reikalų apt 
kiekviena narė būtinai tur 
ti. Kuri neatsilankys, tur< 
keti 25c bausmės.

Sekr. P.

IIICII QIIIQIIIQI

reikalaukit: 
Ir tuojaus, j 
PLATINKITE

—Nieko.
—Nori, aš tau batukus nupirksiu? Ar

iba drabužius, nori?
Samgus jos veidas persimaino, tartum

. O jau rūstus
■ kiniame gale submarine prie išplukdymo' 

minų aparato. Dabar aš dirbu apie jas.
Prisiminė vienas rusų krūzeris, kurį su

naikino vokiečių povandeninė valtis—sub
marinas. Ant krūzerio buvo 600 jūreivių. 
Jis plaukė kartu su kitais laivais. Štai— 
kas tai atsitiko. Ant kitų laivų iškarto 

*nei nesuprato, kame dalykas. Sprogimas 
buvo tokis galingas, tartum visas dangus 
sprogo. Krūzerio kaip ir nebuvo. Tiktai 
didelis stulpas juodų dūmų ir garo sukosi', 
jo vietoje. Iš 600 jūreivių ir oficierių ne
liko nei vieno gyvo. ♦

Dabar žiūriu į miną (torpedą), kurią tik-; 
tai ištepiau aliejum. Nuo elektros šviesų Į 
ji žvilga ir blizga. Bjaurus tai daiktas.! 
Ilga, apvali, su mechanišku varykliu už-| 
pakalyje. Ją išplukdžius iš laivo, ji pati į 
eina 10,000 pėdų tolyn varoma savo varyk- i 
li6, ir neša su savimi apie 360 svarų tvir-’ 
čiausios sprogstančios medžiagos, štai ji, i 
o kur tai yra žmonės, šimtai, jų: gyvena,į 
geria, valgo, linksminasi, nerimauja, aukso i 
mintis pina apie savo ateitį. Ir jie nenu-į 
jaučia, kas juos laukia priešakyje. Gal bū-

(Daugiau bus)

Šiaurys vėjas ūžia, dūksta, 
Krečia nuo 'medžių lapus. 
Darbininkų būvis keičias— 
Jų gyvenimas žiaurus.

Tūkstančiais darbą prarado, 
Miršta daugelis iš bado;
Klasių kovos nepažįsta,
Nuo tiesaus kelio nuslysta, 

Mums nereikia eimanauti, 
Tučių išmatų maldauti, 
Bet į eiles kartu stoti, 
Prieš skurdų būvį kovoti!...

Mes juk viską pagaminam.
Turčius puošiam ir maitinam. 
Taip ilgai negali būti, 
Sena tvarka turi griūti..:

J. D. Bendokaitis,

Koiministmie Judėjimo
Augimas Norwcode

tinos, jūsų privalumas yra sa-ims su darbininkišku draugiš- 
vo berniukus ir mergaites,, kurnu.

! nuo 10 iki 16 metų, atvesti ir
j prirašyti prie Jaunųjų Pionie-
! rių, kur vaikučiai yra lavina- j &uga.

a J ‘--------- | mi darbininkiško klasinio su-i
NORWOOD, Mass.— Ko-j pratimo, taip pat dainavimo, 

munistinis judėjimas auga vi- j lošimų, gimnastikos ir tt. Tai 
same pasaulyj, tai ir čia ant labai naudinga vaikučiams, o 
vietos Norwoode. Štai augimo mokestis yra sekanti: įstoji- 
pavyzdys. Jaunųjų Komunis- mas 15c ir po du centu į sa- 
tų Lyga buvo suorganizuota Vaitę. Bedarbių tėvų vaikam 

« j iš j nei tokių mokesčių nereikia
mokėti.

Rodos, sąmoningam darbi
ninkui ar darbininkei nėra iš- 
rokavimo savo vaikus auklėti 
tik kapitalistinėj mokykloj ir 
ant gatvės, kuomet yra taip 
naudingos ir prieinamos dar
bininkiškos vaikų organizaci
jos. Todėl, visi “Laisvės” 
skaitytojai, turinti savo vaiku
čius, atveskite juos nedėldie- 
nių rytai, kaip 10-ta valanda 

kiško nusistatymo tėvai irmorį Finų svetainę, o čia jus pri-

21 d. rugpjūčio, 1931 m., ,
šešių narių; šiandie Norwoode 1 
Jaunųjų Komunistų Lygoj yra I 
jau 19 narių. Jų tarpe yra 
viena lietuvė jauna mergaitė, 
o dar kita rengiasi į Lygą įs
toti; abidvi yra L.L.R. Choro 
na^ės. Pageidaujama, kad ir 
-daugiau L.L.R. Choro narių 
paimtų pavyzdį iš pirmutinių.

Komunistinių Jaunųjų Pio
nierių čia yra apie 65 nariai, 
bet lietuvių, tarp jų randasi 
tik trys. Lietuviai darbinin-

yra sekanti: įstoji-

Komunistų Partija taipgi 
----- . Jau kelioliką angliškai 
kalbančių narių turime. Da
bar mes, Norwoodo komunistų 
kuopelės1, be distrikto pagel- 
bos, savo spėkomis 
klausimais pasirašom 
leidžiam anglų kalba 
Jau*du sykiu buvom 
ant miesto “skvero” viešus mi
tingus, tai yra bedarbių dele
gacijos išleidimui į Washing- 
toną ir bedarbių delegacijos 
pasitikimui. Išleidžiant turė
jom labai pasekmingą išlydė
jimą, o pasitinkant, tai lietus 
pakenkė, todėl ant skvero ne
buvo galima turėti prakalbų; 
tad buvo suvažiuota ir susi
rinkta į Finų darbininkų sve
tainę, kur delegatai raporta
vo apie savo kelionę ir įvy
kius pačiame Washingtone.

įvairiais 
ir išsi- 

lapelius. 
surengę

KAINA 25 CENTAI
platintojams
GERA NUOLAIDA
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IŠLEIDO “ LAISVE
• 46 Ten Eyck Street^

Brooklyn, N.Y.




