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[RISLA1 
ky Mainieriai. 
įlaužė Streikus, 
is Karas, 
r Mokslas.
šo Komunistas

Firmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Ti* 
Retežius, o Išlaimėsit 
Pasauli!

-penki mėnesiai tam 
įtucky mainieriai strei- 
vadovybe senosios Uni- 

* Workers unijos ir L 
>treiką jie pralaimėjo, 
juos išdavė tų unijų 
Xpie trisdešimts mai- 
di kalėjime ir laukia 
aus t|ausmės. Valdžia 

•ši ja. I

kas batų tuomet sakęs, 
ilgo tie patys mainie-' 
is į streiką, niekas bū-j 
iję. Bet štai tie mai- 
ėl paskelbė kovą prieš 
terorą. Jie vėl strei- 
Į tą trumpą laiką jie 
nuo United Mine Wor- 
. W. W. reakcionierių 
dė savo eiles po Na- 
lainierių Unijos vėlia-

Masiniai Areštai Lietuvoje
Biznis Toliau Smunka

cky mainieriai yra 
ai. O mūsų draugus 
šgirsi sapaliojant, kad 
.ai darbininkai dar ne-

Pažiūrėkite, draugai, 
ky mainierius.

Bėgyje gruodžio 26 d. sa
vaitės Amerikos biznis abel- 
nai sumažėjo ant virš 2 
nuoš. O tuo tarpu buržu
azinė spauda pradėjo visuo
se kampuose blofyti, kad 
laikai tuo jaus pradės gerė
ti.

KENTUCKY MAINIERIAI KOVUSLAU
KE; STREIKAS SMARKIAI KEČIAS!

Vienas Mainierys Pašautas; Harlano Pavieto Šerifai Darė 
Puolimą ant Nacionalės Mainierių Unijos Raštinės Pine-

IŠ LIETUVOS

e “Labor Unity” rašo 
Murdock apie audėjų 
J jis žino, ką jis kal- 
C. Murdock vadovavo 

audėjų streikui, šian- 
sėdi kalėjime ir lau-' 
ortavimo į Angliją.

Sudaužė Galvą J. V
Konsulato Viršininkui
MUKDEN, Mandžurija

>no ir Lawrence strei- Sausio 3 d. Čionai japonai 
ko Murdock, bjauriau- kareiviai smarkiai apmušė 
daužių rolę sulošė ne 
/iri reakcionieriai iš 
extile Workers Unijos 
;os Darbo Federacijos, 

vadinami muštiniai 
viai” ir lovestoniniai

Patersone vyriau
siais buvo Mušte ir 
o Lawrence Gorman

n.

ir galvą > suskaldė ponui 
Culver B. Chambrelain, 
Jungtinių Valstijų konsula
to viršininkui. Delei to 
Washington© valdžia ketina 
pasiųsti Japonijai protestą.

PINEVILLE, Ky.— Sau- 
|! šio 4 d. daugiau kasyklų už
daryta. Miners Creek Coal 
kompanijos 400 mainerių iš
ėjo į streiką; Luna Creek 
Coal kompanijos kasyklos 
155 mainierių sustreikavo; 
Fredis, Ky., $50, Creech 
Coal kompanijos 330 mai
nierių stojo į kovą. Peabo
dy apielinkėje visi mainie
riai. streikuoja; Fondee trys 
šimtai metė darbą, Brush 
Creęk sektoriuje visi 800 
mainierių streikuoja, Gat- 
liff ; sektoriuje streikuoja 
700. A ;

Japonijoj Parduodamos tuo tarpu j«ėja teroras 
-•- . J J f u ; pries darbininkus/ Miestely

Merginos i Prostitucija carey, k? šerifas pašovė
d. Albert Willson, Naciona-

vieto pribuvo į Pineville ve
žimas šerifų ir darė puoli
mą ant unijos raštinės, bet 
nepavyko jiems įsiveržti į 
vidų. Paskui mieste jieško- 
jo unijos organizatorių. 
Laukiama areštų ir įkalini
mų.

-Mainieriai pasiryžę kovą 
laimėti. Ypatingai mainie
rių moterys 'pritaria šiam 
streikui. Vieno mainierio 
žmona pareiškė: “Aš esu 
pasiryžus gyventi per ištisą 
dieną ant vieno krekio, 
idant šis streikas butų lai
mėtas. Mes vistiek. miršta
me badu. Kraujas užverda, 
kuomet - mat Ai" mūsų kūdi
kius alkanus ir pusnuogius. 
Visos moterys už streiką.

tris mėnesius

hgli’jds Valdžia1 kaustomi lie
ti Indigos liaudies kraujo.. , ______
lombay, Indijos, pranešama,i TOKYO—Y^ma^ato dis- ^s Mainierill Unijos orga- Mes busime pirmosiose ėilė-
atviras karas darosi neiš-.; nizatorių. Iš Harlano pa- se ant pikieto.”atviras karas darosi neiš-'

įgiarpas. Anglijos valdžia , trikte sugrįžo senoji mada
nobilizavo policiją specialiais Ipardavinėjimo jaunų mergi- i™™.™™? « n

LIETUVIŲ DARB1MNKŲ TEISMAS • 
ORGANIZACIJŲ IŽDŲ GROBIKAMS

dais. Ištisas kelias savaites I nu. Bėgyje paskutinių ke- 
buvd specialiai muštravoja- į Hu mėnesiu iš 469 merginų 

malšinimui indusų. Suor- ■ tal(pe ' 15 fr 25 metų am. 
yizuota specialiai liuosanorių prostitwčiu užlaikyto- 
> vietas. jams parduota 210. Moka-
dsas šis prisirengimas buvo. ma apie $400 už merginą, 
ktas, kuomet pardavikas. Merginas parduoda jų tė- 
idhi buvo Londone ir vedė vai, idant išsigelbėti iš ba
mbas. Jis iš Londono siuntė do.
Kymus savo pasekėjams “at- dukteris parduoda prostitu- 
joti dievo galybei”, o Angli- cijos tikslams.
valdžia Indijoj ruošėsi liau-

i žudymui

Jie žino, kad jie savo

Kunigas Cox yra Apga
vikas ir Streiklaužys>eigu kas paklaustų, kas šian- 

•n pasaulyje yra didžiausias 
’dis ir veidmainys, tai drą- 
reikėtų atsakyti: Popiežius. 
papa, Pijus XI, pralenkė 
s savo 'pirmtakunus šiame talikų kunigas Cox irgi pla

nuoja “alkanųjų maršavi- 
mą” į Washingtona. Pasiro
do, kad šis kunigo skymas 
yra bjauri apgavyštė. Tą 
maršavinią finansuoja kapi
talistai, idant nustelbti tą 
įspūdį, kurį padarė Nacio- 
nalis’ Alkanųjų' MarŠavi- 
mas * gruodžio d J ; Antra, 
iškelti aikštėn faktai, kurie 
parodo, kad šis kunigas 

_____ Suprantama'! Cox metai atgal tiesioginiai 
jis, mąt, blofina delei mi-1 dalyvavo sulaužyme’- Pitts- 
į vienių jų, kurie gyvena ne' burgho taxi-drai veriu ,strei- 

• smegenimis, bet tuom, ką j 
s duoda kunigai ir davatr! • _________ ___

Jie be duonos ir be drus-! - !
: Išdencrtavo d. Murdock ik vieną pngavystę, kuri is-! r 

tukia iŠ Vatikano Miesto.

PITTSBURGH, Pa.—Ka-

j KAUNE IR PANEVEŽYJ SUIMTA DAUG 
KOVINGŲ DARBININKŲ; FAŠISTŲ

TERORUI NĖRA JOKIŲ RIBŲ
Amerikos Lietuviai Darbininkai, Ateikite Pagelbon Lietuvos 

Darbininkų ir Valstiečių Kovoms; Padėkime Jiems Laimė* 
ti Kovą prieš Kruvinąjį Fašizmą.

gruod- 
duoda

I

i

itame amate.. Visokios en- 
ikos taip ir plaukia iš Vati- 
o* Miesto, į pasaulį. O kiek- 
ia“ jų j ąausakimša prigavys^ 
isu b » I A ’ i J ’ ,‘ H $ ! 
elios dienos atgal papa kal- 
» savo “mokslinės”, . akade- 
>s susiripkime. Laikraščių 
jrtėriai 'praneša, kad kafali- 
bažnyčios galva ųeužsimęr- 
tvirtino, jog nėra pyiešta- 
mų tarpe mokslo ir religi-

Kad papa pats ,tam neti
lai savaime i

PHILADELPHIA, Pa. — 
Sausio 24 d. darbininkų teis
mas teis revoliucinių orga
nizacijų iždų grobikus ir 
mūsų' judėjimo griovikus. 
Teismas įvyks lietuvių sve
tainėj, 928 E. Moyamensing 
Avė. Teisiami bus Senas 
Vincas (Jakštys), Jatužienė, 
Bendaravičius ir Šimanskas. 
Prieš tuos prasižengėlius 
pastatyti sekami kaltini
mai:

1. A. G. Jatužienė, Senas 
Vincas ir A. Šimanskas, nu
metė A.L.D.L.D. apskričio 
•darbą ir nuėjo tarnauti kon- 
tr-revoliucijai. A. , G. Jatu
žienė, neteisėtai ir sauvališ- 
kai, su kitų darbininkų ju
dėjimo ardytojų .pritarimu, 
negrąžino organizacijai iž-

bus viešas ir kviečiami visi 
Philadelphijos ir apielinkės 
lietuviai darbininkai. “Džiu- 
rę” išrinks patys darbinin
kai. Kaltinimus darys d. 
D. M. Šolomskas, ALDLD. 
Centro Sekretorius.

Vėl Užėjo Bankų 
Bankrutavimas

BOSTON,Mass.— Sausio 
3 d. tapo sumobilizuota di
delė armija policijos delei 
išdeportavimo draugo Mur
dock, Lawrence streiko va
do. Drg. Murdock išdepor- 
tuotas į Angliją laivu “Bal- 

I tie”. Policija bijojo dar- 
f Iš bininkų 'demonstracijos, to- 

oto ją išvarė .grūmojimas del apsiginklavo nuo galvos 
leisti nuo. darbo,; > .L ,; iki kojų.< ■ I *

ėjo iš Proto, Nužudė Vaikus 
t Nusižudė Pati

CHICAGO.—Turčių Joyn 
H. Heindel tarnaitė išėjo iš 
moto, nužudė du kūdikiu ir 
hskui pati) nusižudė.-

4
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• ' 2. Senas Vincas, Jatužie
nė, h J. Bendaravičius ir A. 
Šimanskas, tiksliai suskaldė 
A;L.D.L.D. VI Apskričio 
konferenciją ir nuėję į ki
tą vietą laikė savo nelegališ- 
ką> “konferenciją” ir išau- 
kavo kontr-revoliucijos tiks
lams apskričio iždą, o masių 
apgavimui numetė po keletą 
dolerių del darbininkų įstai
gų- . •

3. Jie .skaldo darbininkų 
spėkas, puola “Laisvę”, “Vil
nį”, Komunistų Partijos įs
taigas ir tokiu būdu padeda 
buržuazijai, ir tarnauja 
kontr-r evoliucijai.

Teismą rengia Amerikos 
Lietuvių, Darbininkų Litera
tūros VI Apskr.- Teismas

Buržuazinė spauda pra
neša, kad per vieną, tik sau
sio, 2 d.i užsidarė; trys ban
kai; Connecticut valstijoj, 
keturi subankrutavo South 
Carolinoj, vienas. North Ca- 
rolinoj, du Illinois, vienas 
West Virginijoj • ir vienas 
Indianoj. I

KARTONAŽO ĮMONIŲ 
DARBININKŲ PASITA

RIMAS
KAUNAS.—Nesenai įvy

ko Fainbergo, “Kartorico’ 
! ir “Kartolito” fabrikų 35 
darbininkių pasitarimas. Vi
sos darbininkės pasakojo 
apie nepakenčiamą padėtį 
fabrikuos: Uždarbis yra 
nuo 1.50 lit. iki 4 litų die
nai. Už kiekvieną menknie
kį samdytojas baudžia vie
no lito pabauda, (tuo tar
pu, kai darbininkė uždirba 
pusantro lito). Ir ne tik 
samdytojas, bet ir meiste
riai ir prižiūrėtojai uždeda 
pabaudas ir padeda jas eks
ploatuoti. Darbo knygutes 
keičia kas
taip, kad fabrikantas gali 
išmesti iš darbo be jokios 
kompensacijos. Bet dau
giausiai, sako darbininkės, 
kaltos • jos pačios, kad nebū
vu Drįąniznptok ir. nekovoj p< 
oranizuotąį .prieš tokį bjau-; 
rų išnaudojimą. Pasitarime, 
nutarta išrinkti fabrikų ko
mitetus, kurie darbininkių 
remiami turi rūpintis darbi
ninkių padėties pagerinimu. 
Pasitarimas kviečia visas 
kartonažo įmonių darbinin
kes organizuotis kovai del 
darbo sąlygų pagerinimo.

H-ns.

Fainbergo Kartonažo 
Fabrikas

Prieš rinkimus į ligonių 
kasų tarybas į fabriką buvo 
atėjusi viena draugė kalbė
ti apie rinkimus. Daugelis 
darbininkių su didžiausiu 
susidomėjimu norėjo ją iš
klausyt, bet del poros fašis
čių, dirbančių fabrike, ku
rios trukdė, mitingas turė
jo būt ant greitųjų praves
tas. Nebuvo visapusiškai 
aptartas ligonių kasų klau
simas ir nebuvo išrinktas 

' kandidatas. Bet nežiūrint 
to, daugelis darbininkių 
apie tą klausimą kalbėjo ir 
pasirodė, kad ligonių kasų 
klausimas, kaip; ■ tik; t yra 
darbininkėms labai skaudus. 
Kitą kartą darbininkės: ne- 
tur duot porai fašisčių truk
dyt 
mą 
kės 
tos
stot prieš jas.

Darbininkė.
“Balsas”

Kauno spauda iš 
žio 19 d., 1931 m., 
sekamą pranešimą: 
“AREŠTUOTI 47 ĮTARTI

KOMUNISTAI
“Kasmet komunistai ren

gia savo narių verbavimo 
savaitę. Šiemet ją buvo nu
statę nuo gruodžio 15 iki 22 
ir manė pravesti itin plačiu 
maštabu. Tačiaus pas.įta
riamus komunistus buvo pa
darytos kratos. Iš viso su- 
imta 47 žmonės, jų tarpe ir 
Lietuvos Komunistų .PįrtL. 
jbįl centro komiteto* kekfleH 
torius Elijas Belevičius. 
Kaune pas Rifkę k Zelbavi- 
čiutę rasta Liet. Komunistų 
Partijos apyskaita, sustaty
ta minėto sekretoriaus. Ji 
nušviečia visą komunistų 
veikimą Lietuvoje ir turėjo 
būti pasiųsta Kominternui. 
Dalis suimtųjų atiduota 
bausti Kauno karo komen-

dantui, o kiti bus atiduoti 
teismui.” įy*

Gi gruodžio 18 d. prane
šama sekamas apie areštus 
Panevėžyje:

“Krim. polic. padarė kra
tas pas įtariamus priklausy
me prie Komunistų Partijos 
asmenis. Keli asmenys su
laikyti. Sulaikyti beveik 
visi yra paleisti nesenai iš 
Varnių.” . '

Siaučia kruvinieji fašis
tai. Areštai, įkalinimai nu
teisimai. Kovotojus žudo ir 
kankina.

Ęet Lietuvos Komunistų 
Partija nenuleidžia raudono
sios vėliavos. Suimtų: drau
gų vietas užima nauji kovo
tojai. Mes šaukiame Ame
rikos lietuvius darbininkus 
ir jų organizacijas ateiti pa
gelbon Lietuvos darbininr. 
kams ir valstiečiams kovoja 
prieš kruvinąją Smetonos 
d iktatūrą. Neužmirškime 
Lietuvos kovotojų!

s

Bažnyčios be Kunigy

JAPONIJA UŽIMSIANTI VISĄ CH1NIJĄ
MUKDEN, Mandžurija.- 

Su užėmimu miesto Shin
chow dabar faktinai visa 
Mandžurija yra rankose Ja
ponijos. Bet to neužtenka. 
Japonija yra užsimojus 
grobti daugiau Chinijos te
ritorijos. Čionai militaris- 
tai atvirai kalba, jog Japo-

nijos kariuomenė turės 
maršuoti ir užimti miestus 
Peiping, Tientsin ir Tangh- 
san. Paskelbta, kad tuOse 
miestuose prasidėjo sma
kus komunistų bruzdėjimas 
ir todėl Japonija matuo
sianti juos numalšinti.

darbininkių • sūsirinki- 
pravesti. a Jei darbinin- 
bus' organizuotos, tai 
pora fašisčių nedrįs iš-

MEXICO CITY.—Kadan
gi valdžia nustatė, kad 
mieste negali būti daugiau, 
kaip 24 kunigai, tai katali
kų bažnyčia pereitą sekma
dienį paliko be kunigų visas 
savo bažnyčias. Tai Romos 
agentų protestas prieš val
džios patvarkymą, t Susirin
kę parapijonaU męldėsi pa- 

klėbonijose 
<r; 'dn'

tys, o < kūnigai 
tupėjo pasisjėįję. >

0"

NUŠOVĖ PAMOTE IR 
PATS NUSIŠOVĖ

Supykęs del iškeltos teis
me bylos, Josvainių I vals
čiaus, šingalių kaimo , gy
ventojas M. Sargys nušo
vė savo ypamotę Marijoną. 
Sužeidė. Pr. Jakaitiene' įr 
paskum pats nusišovė. Sar
gienė jam buvo teisme iš
kėlusi 
mo.

bylą dėl jbs išlaiky 
- -d ! U

SOVIETŲ SĄJUNGOS PRAMONE 1932 M.
• y

------------ ’ ' ' . ’f (■*,!;< 
algos bus pakeltos ant' 11 
nuoš., o geležinkeliečiam^ 
ant 13 nuoš. ’ ’ ’ U li t

■ * •

Darbo išnašumas padidės . 
ant 22 nuoš. ’

Gaminimo išlaidos suma-
V- , „ V ė- X v

zes ant 7 nuos.
Geležinkelių transportaci- 

ja padidės ant 10 nuoš.
Bus padaryta: 82,0Ū0 

traktorių, 73,000 automobi
lių, 1,300 lokomotyvų, 50,000 
vagonų, 91,000,000 porų če- 
verykų, 1,000,000,000 kenų 
prezervų.

Bus apsėta 360,000,000 ak*' 
rų žemės.

Sovietinių ūkių gyvulių

000,000, kiaulių ant . 3,000,--

• i ' . . * i f J - ; i c • (

, MASKVA^Šiandien .So
vietu Sąjungoje padaroma į 
dierą 250 traktorių. ; Ateis 
vasara ir tie geležiniai 
“arkliai” bus paleisti arti 
ir akėti žemę.

Suglaustoj formoje seka
mos yra įdomios skaitlinės 
apie Sovietų Sąjungos pra
mones numatomą progresą 
1932 metams:

Kapitalo bus įvesta 
000,000,000 rublių.

Darban bus paleista 
nauji geležies virinimo
čiai. Industrinė gamyba 
abelnai pakils ant 36 nuoš. • 

, Anglies bus iškasta 90,- 
000,000 tonų; plieno"bus pa
daryta 9,500,000 tonų, o ge« padidės: raguočių ant 3,- 
ležies 9,000^000 tonų. Į ‘ 000,000, kiaulių ant . 3,000,-

Pramonės darbininkaihs 000 ir avių ant 7^250,000.

21,-

24 
pe-

W-
'‘■Mf
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Kuogreičiausia Teikime Kentucky
Streikuojantiems Mainieriams Pašalpą

Wn4 Z. FosterD 1» m m

Iškėlė, Ką Renegatas Butkus 
Pasakojo apie “Maskvos 
Agentą”

Todėl įšbraukit mane iš tų 
gyvųjų | “suėstųjų” kanklia- 

. vos.”

Drg. A. Yuris “Vilnies”,tu 
No. 306 rašo:

Kitas darbininkas, kurį 
'“Klampynė” paskelbė “išės- 

štai ką sako:
“NaujOsios Gadynės” No.

M

Drg. B. Salaveičikas A.L.D. i 5 teko pastebėti, kad kores-
L.D. Pirmo Apskričio konfe- • pondentaĮs 
rencijoje Štai kokį sklokinin- gos, min

i kų “užgyrimą” iškėlė aikštėn:'

Kentucky1‘Valstijos ’atig-[ rinkimui maisto, pinigų ir 
lies kasėjai;* po vadovybe į drabužių. Tuojaųs nuolati-! 
Nacipiįales Mamierių Uni- Į mai turi plaukti pašalpą į-[ 
jos, phsidejusios prie Darbo j streiko frontą. Turi būt f 
Unijų Vienybės Ly^os, su-1 sudaryta platus aukų rinki- [ 
streikavo prieĮ žiaurų badą! mo judėjimas, mobilizuo- j 
ir terorą, kUrluomi juos nai-1 j ant mases darbininkų į [ 
kiną galingiausi Amerikos!Kentucky Strike Relief Vo-! 
kapitalizmo- viešpačiai.

Kiekvienas jginklas, kurį • 
tiK gali naudoti bilionieriai | 
kasyklų valdonai—Morgan, 
Rockefeller,’ ‘įFord, Insull ir

į kmteers (į liuosnorius aukų; 
! rinkėjus.).

T arptautinė Darbininkų 
Pašalpa jau pradėjo savo 
k a m p a n i ja — Kentucky į

negalį; pridengti savo rene- 
gatištumo.j Juos ne drg. 
Andrulis isėdę iš Party op, 
bet nepataisomas jų oportu- 
nistinis nusistatymas. < Kad 
taip yra, tai dabar jau aiš
kiausia jie patys'parodo* sa
vo darbais, griaudami mū
sų organizacijas, susideda
nti su priešais—fašistais ir 
socialfašistais. (■ I .’ii

Pruseika, Strazdas, But
kus nuvažiavo į darbininkų

L nes jie ųesų-

darbininkų kolonijas, j Wilkes gėdinti, jie j prieštarauja: 
Barre, serantoniečius, detroi- jūs atsilikę žmonės! I 
tiečiūs ir kitus,; kad jie vytų jums ne gėda užginti mun 
laukan jį iš .savo tarpo, kaipo vę Šaukti jus ant geresnk 
pardaviką, lygų tiems pardavi- 
kams, kurie nekartą jau yra 
pardavę Pennsylvanijos anglia
kasius. Darbininkai, įsitėmyki- 
tė Lenino žodžius, kuriuos jis 
įjarašė dar 1902 metais. Tie 
žodžiai ypač Amerikoj yra dar 
labai nauji,: “Mes einame <tam- 
prioj grupėj, apgriautu ir sun
kiu griovio keliu, stipriai su
nėrę rankas. Mės apsupti iš vi
sų pusių priešais ir mums' veik 

>visada (reikia ęiti po jų apšau
dymu (ugnia). (Mes susivieni-4, 
jome,- laisvu 1 savo i sprendimu, ■ 
ypač del to, kad kovoti su > prie-f 
šais ir nehusprūsti 1 į f artirmį 
rąistą ;(balą), gyventojai kurio, 
iš pat pradžių neapkentė mus 
už tai, kad mės atsidalinome 
ypatinga grupe ir išsirinkome 
kelią kovos, o'ne kelią prisitai- 

t kinimo.1 Ir štai nekurie iš mus 
1 pradeda rėkti: einame į tą rais-

— O taip, pbnai, jūs liu 
tik šaukt, bet ir eiti, k 
jums patogu, ners ir į 
Mes net gi atrandame, ka 
tikroji vieta ištikrųjų ra 
mes gatavi pagal išgalę 
pagclbą jumis persikraus* 
nais. Bet tik paliuosuok 
mūsų rankas, nėsikabinki 
mūsų, ne bjauriokite did 
žodžio “laisvės'”, todėl, 
mes juk taipgi “liūdsi” e 
mes norime, liuosi kovoti 
su raistu, bet i Ir su tais 
'krypsta. į raistą!” <„ <f‘K 

čto delat?” i Vj

iais, rašantis iš„.Chica- nuveria v < _ 
gos, mini, jog* drg. V. Apdrų- PriesU 
lis galėjo būti priežastimi nia- tiko su KdmUTlifetų Partija

Butkus atėjęs į jo (Salaveičiko) i 
stubą sklokos reikalais paša- [ 
kęs, ’ kad “Bimba ir Andrufts 
tai tiktai būtų musės ant jų 
nosies ir jie (sklokininkai) 
bile kada būtų galėję nubai
dyti.” Bet, girdi/: 
atstovas sėdi New 
viską diriguoja, 1 
galėjome nei prieš 
nei Kom. Partijoje

Reiškia, Maskvos 
sklokininkanis liko baisiu su
tvėrimu, i 
rėjo bėgti. Tai matot kaip pateisinti savo renegatišku- 
jie “užgiria’: Komunistų Par- mą; jie bando įrodinėti, jog 
tijos veikimą. ne jie kalti del to, kad tapo
Renegatams Butkui ir i išmesti iš Partijos, bet kal- 

“ėdikai” 
vos atstovas sėdi New Yor- ’ Andrulis [ir kiti. Bet jie to-

no pasitraukimo iš K. Parti
jos. Ar5 b 
mi kitiems 
nieko nežinau. Bet kas liečia 
mane, tai nieko panašaus ne
buvo. Pasitraukiau iš. Kom. 
Partijos liuosa valia, negalė
damas tiek dirbti, kiek Parti- 

tai mes ne-j ja reikalauja iš savo narių.” -k . 1 v m i • . i * i •

jis t’buvcį ■' trięžaąti- 
; ten summėfiėmš,

"Maskvos
Yorke ir

jį kovot, 
būti.”

atstovas

J. K. Stalior&itis.
Kodėl pruseika ir jo leite

nantai naudoja kvailus ar-j praneša, kad

linija, nesutinka >su revoliu
ciniu d^rbiĮiiįiįc^ judėjimu, 
kuriam vadovauja Komu
nistų Partija ir Komunistų 
Internacionalas.

Bolševikai S.LA.
Organizacijoj

nuo kurio skloka tu- gumentuš? Jie-tuomi nori ; 'T,,; __ J. i. i • „ 4. ‘ 4.: '

kompanija—rbus naudojama S t r eikuojančių Mainierių; Pruseikai pikta, kam “Mask- > įį kiti—kokie tai
, J , .v. ,x._i •____ TZ___________ -VT„ • HAC- nfaMvac aTlUi NT^r L i t • -i

sulaužymui to badaujančių 
Kentucky mainierių streiko.

Tvirčiausias ginklas, ko-

Šelpimo Kampanija. Masi
nė demonstracija parėmi
mui streikuojančių mainie-

' kį tie kapitalizmo viešpačiai• rių įvyks penktadienį, sau- 
gali panaudoti prie mainie-1 šio 8 d., Star Casino . 'Ta 
rius, tai badas. Badavimas; demonstracija, tai bus iš- 
sukriušina’ ne tik rL—--  ...... .

kė”. Ot, jeigu jo nebūtų, 
tai jie su Bimba ir Andru
liu “greitai apsidirbtų.” >

Bet kuomet jie sako, kad 
Maskvos atstovas viską di-

mainie-j reiškimas solidarumo strei- j riguoja, tai jie bjauriai me
nus, sukriušina mainierių i k u ojantiems mainieriams. kloja, kuomet sako, 
šeimynas, jų jau badaujan-! Sausio 17 d. Tarptautinė Bimba, Andrulis, šolomskas 
Šias moteris ir vaikus. Mai-j Darbininkų Pašalpa šaukia įr,kiti savo j‘ekstra-kairią- 
nierių‘vaikai mirė nuo bado i konferenciją, Irving Plaze, Ija” 
Voarlicmn Ifonhinl/v nirvnn ! 1 Oi- i.. DL,™

šeimynas, jų jau badaujan-Į Sausio 17 d.
JOg!

kiais savo kvailais- argu-
mentais negali toli važiuoti, cialfašistų vadovybę.

Socialfašistų Naujienos j (balą)!—Kada pradeda juos
Vari Į ’ i ’• • ■ ■ i

i “Bolševikų z sąrašo kandida-j
tai nominacijose į SLA. Pildo
mąją Tarybą per visas kuopas
gavo tarp 500 ir 400 balsų.
Tas parodo, kad SLA. or

ganizacijoj yra gana didelis 
skaičius narių, kurie trokš
ta atsikratyti fašistų ir so-AR PROSHKA BUVO BOLŠEVIKU?

Rašo Svotelis- Proletaras

(Pabaiga)

viskas parodo, kokios 
prisilaikė Pruseika ir 

t prasidėjus, bą- ijoš. privalo prisiųsti savo da Komunistų Partijos, Ko-į kaip jis buvo pasišventęs au-
jbĮąu: padidėjo, i Atstovus, i ■ ?? ; munistų Internacionalo po- kauti savą darbininkų kovai.

f Jis niekad
bininkų kovai: Visada jam rū
pėjo visų k irma \a>nąęįiišk*as ger
būvis. Kaįėjimmt pakliuvo kaip 
ir visi pažangesni elementai tų

kasdieną Kentucky pirma! 15th St. ir 
streiko prasidėjimo. < 
bar streikui 
das dar ląb 
pi rmiaus( i ^4^5 būt-dėdąfrios pastan-
-Brertai pį^ąlpą^ .ir 1 ’ “ 

jos, turi būt) uĮąsiųbiąj kpvo-^ . , ri W
jautiems KęiHuėky raami^-tS 
riams, idant jie galėtų sėk
mingai vesti kovą prieš j 
sykfiį savininkų į vargo, ir J v , 
bado sistemą.; Jiems para-1 salP?s*-;. į • . 1 •

”, “kreiva” politika juo
O f \ ) IO I O L 1 1 rx n 1 ) 1 tx------ i Irving Place.

O da- j Darbininkiškos organizaci- Andrulis ir kiti draugai ve-

lįtiką, o su ta politika, nesu* 
tinką< Pruseika, Butkus ir

, jog jie nesutinka 
su Komunistų - .Partijos ir

- H s: ' J" T L. unKą;rruseika, butkųs irdaSgh?8! ted ta/ konfereneimbū- ^irai

• - < mini invi nnt -(aūiTriatiėVt^*! ’-.vhni.
?v-V’ ' '• L E į 4 Ak-VlllUlllDVų. X <11 VIJUS 11

►enr! ve Jį aPO?. į?7^Yirtlul į Kom. Internacionalo politi- 
ka?Uimtų darbininkų klases or-|ka. jie sako> kad jie tik

Fi?a.mzacW kolekj&ybnui pa- prįe§ Bimbą, Andrulį ir ki-
tus “ekstrinius” kovotojus, 

ma turi ateiti iš kiekvienos i Vien tik darbininkai gali Mat, jeigu jie pasakytų tei- 
krašto dalies. Ši Kentucky I nugalėti kasyklų savininkų sybę, tai jie netektų ir tos
mainierių kova tiesioginiai| ginklą—-badą.

vastį. • j • .
Jeigu šis streikas prieš | 

g a tingiausius kapitalizmo! 
viešpačius bu§ laimėtas, tai j 
bus didelė darbininkų kla-1 
sės pergalė. Tai. bus smu-! 
gis kapitalistų algų kapoji
mo kampanijai, , del ko dar- Darbininkų 
bininkUi pereitais metais 
algomis neteko suvirs 10 bi-!

NORWOOD, MASS.

saujalės suklaidintų darbi
ninkų, kuriuos jie dabar 
mulkina ir išnaudoja savo 
privatiniam bizniui. Bet juo 
toliau, tuo jie darosi ątvi-

L.D.S. 3 Kp. Metiniai šokiai ’j1 11 dabar tik jau labai
su Koncertiniu Pamargini- ; aklas negali matyti, kad 

mu Gerai Pavyko
Gruodžio

Susivienijimo 3
kuopa sūrehgė metinius šo-

kad 
! Pruseika, Butkus, Strazdas 

Lietuvių J*U leitenantai virto atvi- 
, rajs priešais komunistinio 

[judėjimo. ’ ’ •

lionų dol. Tai bus smūgis bius, su dainomis ir muzika, < < . <1 • 1 ‘ ‘ •' t • I

Tas 
sriovės

darbmiiikų kovai, 
neaukavo savęs dar

r*

kad nekovojo pfieš Bagoęius ir 
Gegužius, o atbulai,, draugau
davo su jais— karčiamosę bū
davo draugais. Nė vieną kartą 
Pruseika griežtai neišstojo prieš i -**■*■’savo sėbrus iš,“Keleivio.”

I . . / J • t ) <•

mai, gerai nuupde, j kad aąkjs-

laikų, kuriuos persekiojo caro i “Kovą, 
valdžia.

Prusėikos Darbuotė
Amerikoje

ryti” i- 
pusi.)’. •

Ii- ištikrųjų, popai tn 
ir jam panašūs, jei nori 
nAdti kaitalizmui, jei nor 
dyti dąrbinirikų kovbš ei 
nesinaudokite, neterškite 
komunistė,1 kurio'jūs esi 
verti ir jį esate pardavC 
2-XH-31 m. f

Skloka Panaudojo Dainininkę česna
vičiutę Sabotažavimui L D. S. D<

Stebėtis reikia, kaip toli nu-įaugščiau L.D.S. reikalų 
ėjo su savo priešdarbiniiikiš-į
kais darbais skloka—prieško- 
munistinė opozicija. Jie savo 
gazietoje jau seilai rėkauja, 
kad ir jiems rūpi “gelbėjimas 
L.D.S.” Bet tuo pačiu sykiu 
viską daro, kad įkąsti tai or
ganizacijai. Ne gana to, kad 
patys jai kenkia, bet dar ma
garyčioms panaudoja ir taip 
vadinamus menininkus, šiuo 
karjtu jie bjauriai* panaudojo 
Česnavičiutę savo politikai.' ' 

' : • - V • ' j ; I
Dalykas ve kame. Lietuvių 

:Darbininkų Susivienijimo III 
o.” Mato- Apškritys ruošė ^idęįį parep-

girną,—.koncertą ir balių, sau
sio 3 dieną., , Tai didelis $arT

“Kovos” neplatino, čionais vne: 
kalbėsiu apie “Kovos” gerumą 
ar blogumą, tai visai kitas klau- 

i , ■ i simas ,bet tuomet “Kova” buvo
Dabar pažiūrėsime į darbuotę!oficialiu organu. Vieną kartą, 

Prusėikos Amerikoje. Pradėsi-į besikalban apie “Laisvės” dar
ine nuo ‘ Laisvės” užgimimo. [ buotę, aš įnešiau sumanymą, 

•“Laisvės” |organižatoriais buvo,kad “Laisvę” reikia atiduoti 
buvęs sandai- partijai ir partijos kontrolei!. 

Keleivio”,, (vėl grįžo Tada Pruseika stojo prieš mano 
vį,”) ne tik ne men-1 pasiūlymą, jį palaikė sėbrai; iš 

“Laisvės” ir, žinoma, mano

i

Juozas Neveckas,’ -i 
bininkas ‘ 
pas “Kelei 
ševikas, bet paprastas smulku: 
buržua-škiirnikas; Antanas Ne- teisingas pasiūlymas buvo at- 
veckas, vėliau tapo namų savi- mestas, 
ninku ir batų krautuvininku ir j 
kiti, kurįuos smarkiai engė Ge-; 
gužis ir Michelsonąs ir nesida- 
lino priluptais doleriais su savo 

į bendrais. | Pasirodžius South . 
' Bostone Pruseikai. pasidarė gerą 
progra padaryti ne blogą biznį

v. «i — • oi V O j UlUęUO UdlT
ciau ar vėliau reikės ęuti avienų į Peikia gerai padirbėti, 
keliu. Tada laisviečiai 1 wędė j kadr padengimas , pąyyktų., Be
kova ir’ prieš oficiali‘/organą Į darbe ir kiti dalykai atsiiie- 

.” Su “Kova” nesiskaitė.' Parengiųiai (dabar pą- 
vykstą tik su didelėmis pas- 

J tangomis..
' Bet ką darė taip vadinama 

skloka, kad pagelbėti šiam 
parengimui? “Laisvė” rašė 
apie šį parengimą labai pla
čiai. O Prusėikos gazieta nė 
vieną eilutę neparašė už pa
rengimą. Bet jie parašė prieš 
parengimą.
kalba, kad ir jie 
su organizacijai.’

Tik keliomis dienomis prieš 
koncertą, Prusėikos gazieta iš-

tiesioginis pareiškimas, 
žmonės neitų r.parengir

Pagaliaus, kodėl sklo 
galėjo tą laišką paskel 
tame savo gazietos nūn 
kuomet koncertas jai 
praėjęs. Ar žino apie t 
navičiūtė? Veikiausia n 
skloka būtų paskelbusi 
laišką po koncertui, tai 
sų> laišku nebūtų ■. gale 
kenkti - parengimui. Ji 
do kaip tik prieš patį 

i girną,- kad i pakeųktu 
negalėjo atvirai pasaky 
pasekėjams: “neikite į, 
rengimą”, nes jie< nedrįs 
šai išeiti >prieš JkD.Š. 4 f 
panaudbj o> <. dainininkę 5 
vičiutę, t jos laišką, -.pasajk^fp, 
gavo simpatikams/Lkad,jįę i|e 
tų į parengimą, nes. jį rang 
komunistai rir jų simpatįkai. 
Sklokai česnavičiutė savo lai 
šku labai daug politiniai pa
sitarnavo. ' , ( • ; }

Tai matote, kaip “darbuo
jasi” skloka mūsų organizaci- 

. Į jai. Jie sakosi, kad veik “vi* 
! ši jų žmonės” priklauso L. D.

Na, o jie svietui S-> bet Jic ncmatž reikalo pa 
gelbsti mū- irašyti bent vieną eilutę už L 

D.S. parengimą, o įdėjo rašti 
prieš parengimą.

Kodėl parengimas turejt 
nukentėti del česnavičiūtės ne

spausdino česnavičiūtės laiš- dainavimo? Juk ne viena Čęs- 
ką, kodėl jinai nedainuoja L. navičiutė yra dainininkė. Ren

, . ... . . _ D.S. III Apskričio koncerte,
ka ir į kurią pusę kreipė jis (<5esnavičiutė savo laiške sako, 
“Laisve ir kokiems tikslams ,•

Tas charakterizuoja, kokios 
i srovės ir tuomet laikėsi Prūsel D.S. III Apskričio koncerte

. ■ Reikalauja, kad “Klampynė” sociaiistuojančiu laikraščiu. pa-
kapitalizmo bado sistemai, į dainavo L.L.R. Choro mergi- :x .. kraipa “Laisves” buvo socialis-
kuri išmetė iŠ darbo ant .... . . . Išbrauktą is SuestujuM

“Laisvę” ir kokiems
“Laisvė,” ]
orija”, turėjo tarnauti.
po vadovyste Prusėikos tęsė, [ trečio’".apskričio

jog “draugai ypatiškai ir laiš-
gėjai, vieton česnavičiūtės, ga 
vo kitą, kuri dar mažiau yn 
dainavusi Brooklyne. Tacnao-al Pvn^pikną “tp- i • • i j , dainavusi niuoniyne. rat^TarnauM “Laisvi kaįS •man?S g/T’ • k°de!. aS del jos dar daugiau galimi 

jo idinaųu. Lidisve nedainuosiu L.D. Susivienijimo nuhlikną ^įtraukti Vi-ste Prūsei,kos tęsė, treiSjo anskričio koncerte’” U t >P“ .- ri.n,i„ “ecl.° -apsKncio Konceite. saa sukViesti negalima vienvlabai supainiotu būdu, apmulki- 
nimą ir klaidinimą darbininkų 
klasės ir tuomi klaidino darbi-! 
ninku klasę ir tvirtino kapitaliz,-1 
mą.

Laike karo ir po karo Prūsei-! 
ka palaiko “Cėntrištus”, apie' 
ką pats rašydamas laišką aiški
no;
tai atatinkamesni.” vedėjai re 
voliucinėš eigos.

; ■; i į

Jinai atsako, jog^ nedainuoja 1 sykiu Kodcl česnavičiut 
1 save naude 

Prusėikos frakcijai ? Kodėl 
negalėjo palaukti kelias di« 
nas ir paskelbti savo laišk 
po koncertui, jei ji nesikiša 
politiką ?

__ r , ,r __ .. Mes turime parodyti1
; “Aš skaičiau, kad cėntris- pasakyti, kad pats parengimas pinkams ir L.D.S. nafiany _:L___ n, ____________ 1 J ' 1 • I.

todėl, kad “rengėjai, del poli- j reikėjo duotisnes susipratimas tar- 
ų darbininkų didėjo

tuojančia, 
pe lietuvi 
ir tautiniai - klerikalinis tavo- 
ras ne kaip buvo perkamas, o 

nt socialistinėmis fra~
Kentucky niainierHr(rtk</' " aik^itlin‘gai/; ypatingai leitenantai VaukTa dai1' -mulkinti dar
na turi būti viena svarbiau- .. . „ ■' ^f.^^'binm.kus
šių užduočių Amerikos dar- ’aunimo buto daug.

_ Dubinin- Hiksi gerai p$hop^dris efebai < drg.; Andrulis tiek 11 
ri. 1 j . ■ [tie “gerų žmonių įsėdęs iš

Partijos. Girdi:
“AiMruliis; kaipo intrigantas

;tąųga. ir kerštiričius, . Ohieagiečiams 
■ sėūai 'žinomas. Jis ėdėsi su 

| Žalpių, išėdė iš mūsų judėjimo 
Jagminą ir daugelį kitų...
j,.. v ? . Į narių: apgavikas Bągočius, iš-

‘/Vilpios” No. 305 H. Jag- davikas ir provokatorius Vasi- 
' 'Klampynei” atsako: liauskas, Gegužis, Michelsonąs

kūri išmetė iš darbo ant
gatvių 12,000,000 ir ikuri ba- :
du išžudo pq 1,000 darbinin- £ol° ^raneįutė' iš Bridge- 
kų kasdieną/' Apriipfriimaš v/ąter; -ifstes. ■ Publikos susi-

nų kvartetas, griežė smuiką

<• Publikos susi Kad pateisinti savo rene* 
gališkus žingsnius, Prūsei” ^kambmai

; bininkų klases. - \ 
kai privalo -kife^pn$j

• dirbtuvę, kiekvieną 
ninku klasės ąpieljįjįė; į 
kiekvieną darbininkų'kląšėą, 
susirinkimą kolėktubti pa- j' 
šalpą mainieriams. Solida
rumas tarp įnainierių ir ki
tų Amerikos darbįįiinkų tu-1 
ri būt sudalytas kiekvienoj 
krašto dalyj. ■ «

. Priemone ^ipkimui pašal
pos yra Darbininkų Tarp
tautinė Pašąlpa, vienatinė 
darbininkų patalpos organi
zacija. Kentucky valstijoj 
Raudonasis Kjyžįus atvjrai 
pasakė mainifeiriams, kad jis 
tik, tuomet sveiks “pašal- 
Pft”, jeigu mainieriai sugrįš 

dai bią. j'.umyj
Kentucky mainierių šelpi- kiškos energijos. Tik metai

40 kampanija.turi būtjira- laiko tepraėjo, o jau fašistinė 
estą plaČiaSiu ^pagrindu. X 7 • a. • 1 — 1 11r irt' 111I

rivąlo būt įtraukta Ame- vienakoą t)arb« Federacijos 10- pePrkju menesius. Na, o kai

>8. (U&ftrinįjįkų kliubai

Veft< įfcfekvUnąį Jm&nuįį 
lašo naujų narių. Jau dabar 
turimej 60 papų.j Kada LDS. 
3 kp. gyvai veikia ir nariais 
auga, taį fašistų kontroliuoja
ma SLA. 131 kp. traukiasi į 
kfdpšb net ir susirinkimus ne- 
bel'aikys kas mėnuo, bet hdsi- 
t arė laikyti tik sykį per du 
mėnesius. O kada pašelpinė 
draugija ant tiek nupuola, 
kad jau negali kas mėnuo lai
kytį susirinkimų, tai jau ne
kaip. Mes’ šakėm įuojaus, 
kaip tik mus fašistai atskyrė, 
1 ad LDS. aūgs ir^ gyvuos, o 
fašistinis SLĄ. pasiliks neži
nomoj liįųiąrŠty be darbiųin- 

. Tik metai

— — -— - — ------- • , ’ į per uu mviicsiuo. Na, o kas
hl, frąterpalėą orgamza-1 bus dar už metų laiko?

trintukų kiiubai ) Merkinės Dzūkas.

ir traukti iš jų cen- 
Bostbnę ėjo < Smarki 
aisvėš,” su. | “Kelei- 
< nemanykite, kad ta

So.
kova “L
viu. ”; - Ti
kova buVČ principinė 'arKą ide- . .. .
jinė marksistinė. Anaip tbl! I mseika opoituiiistas ii, lene-

tiniai - frakcinių išrokavimų, 
manęs nekvietė.”

Vadinasi, česnavičiutę ne
kvietė del “frąkcinių išrokavi
mų”, tai jūs neikite j Šį paren
gimą. Kitaip sakant, i

11 i \ « n -• ’ - ’ 1 * . ■ ■ •
norima i

už biznį. Į tą kof/ąKova ėjo
bpvo įtraukta visa 6Q s.opiąlįs- 
tų kuopa L ‘ _
sąšlavynas buvo 60 
kuopoj, tįii rodo sąstatas jos 

pgavikas Bągočius, iš-

So. ‘ Bostone. ’ Koks 
socialistu

> Tehg-iamas kokįems ffįikci- kaip skloka sąb.otažudja' thi 
niams tįksiams, o ne ol’gąpi- .sų organizaciją.

: 1 “zhbijoš naudai. 
'L '' f" 'r 

gatąs, kilęs iš buožės šeimynos, , ;
nebuvo kovotoju už darbininkų i

minas “
>1 ■- -

Nępaslaptis, kad su draugu 
Andruliu “apsikeisdavom” ai
triais1 žodžiais (kai aktyviai 
dalyvavau darbininkiškam ju
dėjime). Bet gėdos reikėtų ne
turėti, jeigu sakyčia, jog iš
ėjau iš judėjimo Ancįpįilio ar 
kurio kito veikėjo- išėstas/ 

. įsėdimą priežasčia' ■ skaito 
tiktai bailiąi ir, politiniai tin
giniai. Tokius reikia ėsti. Ir 
visai išėsti, kaip pasirodo, tos 
rūšies gaivalai nesirūpina save1 
■pritaikyt prie Partijos reika
lavimų,! bet.' stengiami: Partiją 
pritaikyt prie savo pikių ypa
tybių.

Išėjau iŠ Partijos niekeno 
neišėstas—ir vėl grįžtu į Par
tiją nebijodamas jokių ėdimų.

ir visa eilė jo agentų. Toliau 
Neveckai, Pruseika, Ketvirtis, 
Raulinaitiš ir panašūs smulkiai 

ai šlamštai, žinoma-buržuazin 
buvo ir h.bai gerų draugų dar
bininkų, bet jie buvo nuslopinti 
ir neturėjo jokios vertės prieš vi
sus biznierius ir apgavikus. Ka
da 60 kuo )oj paaiškėjo višos šu
nybės Bagočiaus, Gegužio, Vąsi- 
liausko ir 
ti 60 ku 
draugai a 
pos ir sut 
Bostone.
tarp k kitų • 
žinoma, prie naujos kuopos pri
sidėjo ir laisviečiai, bet ųe su 
tikslu pri icipiriės koVos, o kad 
turėti savo kuopa ir Įper ją pla
tinti savo biznį. Pruseika nie-

kitų, prisiėjo net pjęš- 
opą. Visi genesnieji 
tsiskyrė nuo 60 kuo- 
vere naują kuopą So.
Naujon kuopon. įėjo 
ir. drg, • K. Giedrys.

laisviečiai, bet ne su

•Ją pla 
ika nie

reikalus., J is nepažįsta ; darbi
ninkų klasinės, kovos, jis 'dar
bininkų kovos ’ nę\ladovavo, rte- 
dirbo jos sūkuriuose ir nedegė 
revoliucijos’ ugnia. Jam rūpė
jo taikstymasis, palankavimas 
visokiems vertelgoms- ir : namų 
savininkams, o ne darbininkų 
kova. Toks veidas Prusėikos, 
toks veidas visų oportunistų. 
Pruseika produktas imperializ
mo gadynės, sudarančios ’ tam 
tikrą darbininkų kovos ardyto
jų' dalį, darbininkų aristokra
tiją,- kuri■‘visokiais būdais pa
laiko imperializmą. Toks yl’a ir 
Pruęeika. • Su juo reikia vesti 
kuo nuožmiausią koVą. Juo jis 
daugiau dangstosi komunistų 
skraiste, tuo ją smarkiau reikia 
nuo jo plėšti rr parodyti darbi
ninkams jo tikrą veidą. Pa
gal “Laisvas’’ ‘ir “Vildies” ži
nias, jis pradeda sukti savo liz
dą angliakasių rajonuose, dali
nai Philadelphijoje. Reikia per
spėti darbininkus ir lietuvių

Lai mato 1 
________Q"Tai ;^pasrj D.S? nariai, '̂ kad pnfeeikiW 
keikta- kaip, tik pries koncerr ; kalba apie L.D.S! auglrifm 
”s4 ■ , , . . ' !yra tik pilkiais' biro*/ gy^tl

’ bučkis.r Kad panelę nekvietė kbtrib j 
sija* tai ;girdi ‘ jaū ‘ t jisai1 (ko-- 
mitetas) stato savo frakciją i 
augščiau L.D.S. reikalų, ne-.i 
paisydamas, kąd iš to būtų 
apskričiui škfiUuda.” Panelė 
baigia savo laišką, kad. dėlto 
gali “nukentėti tiktai paren
gimas.“

Tai ve kokos “pasitarnavi- 
mas” Lietuvių Darbininkų' Su
sivienijimui. Na, o tik kitoj 
vietoj ši panelė sako, kad “aš 
esu dainininkė, o ne politi- 
kierė”. Labai gerai. Bet šklo- 
ka labai gudriai- savo bjau
riai politikai ją panaudojo. 
Jinai panaudota labai gudriai, 
kad pakenkus L.D. Susivieni
jimui. Juk vien pasigyrimas 
laikraštyje, kad “aš nedainuo
siu”.’koncerte, tik paskelbimas, 
tokio laiško jau reiškia šabo? 
tažavimą. Tai reiškia pasa
kymą, kad “neikite^ten, nes 
aš nedainuosiu”. Primetimas 
“frakcijų”, kalbėjimas, kad 
rengėjai pastatė “frakciją

Sodietis
• ^1  ' 1 "'I* į » p ' '

SHENANDOAH, RA
Automobilio Nelaimė

Laike kalėdų švenčių, pat 
ko nelaimė drg. P. Stagniuną 
Važiuojant automobiliu atsi
mušė kur tai į kietą daiktą, ir 
pasekmės to išėjo ne kokios. 
K. Buragienė randasi Locust 
Mountain valstijos ligoninėj, 
M. Garliauskienė sužeista 
kiek mažiau ir randasi namie, 
M. Stagniunienė sužeista kiek 
mažiau. Pastarosios yra narė
mis L.D.S.A. 62-ros kuopos.

Drg. Stagniunas kaipo “šo
feris’’ ir ‘ drg. Garliaųskas 
taipgi sukratyti, t idrūčiaų i bet 
nepavojingai. Pastarieji yra 
nariais A.L.D.L.D. 17 kuopos 
IŠ kokios priežasties nelaimi 
įvyko, neteko patirti.
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UOS IŠ KOMUNISTŲ PARTIJOS 
VEIKIMO IR KOVU

Naujus Narius Į moję, skaldo A.L.D.L.D. eiles? 
I ir t. t.

jž naujus narius į'
Partiją prasidėjo 

tusio ir baigsis 1 d. 
ntro Biuras ir mūsų 
ų organizacijų cent- 
kė į narius ir sim- 
uom reikalu. A.L. 
jtro Komitetas nus- 
ą 200 naujų narių
Partijai iš A.L.D.L.

Vajaus Uždaviniai
Vesdami vajų už naujus na

rius į Komunistų Partiją taip 
aiškinkime darbininkams, kad 
jie matytų, jog jų reikalai yra 
partijos reikalai, o partijos 
reikalai, tai visos darbininkų 
klasės reikalai. Kelkime par
tijos rolę laike kovų už pašai-, 

j pą bedarbiams, darbininkų ap- j 
Darbininkių Susi- i d,aud«’ Parjos rol« ?teivil-'l 
Amerikoje ‘pasiža- «ynl.m° , >Glk?lu0Se’ k«vose : 

aujas nares duoti , Prles šovinizmą, kovo-■
Partijai laike šio! ?e P"e\ al«'į *apoj>m ■>; i 

ai geri tarimai. Da-! tai, darbln,"kai mato,, kokias I 
juos pravesti Ry.' funkcijas atlieka partija. Lan 

| jie persitikrina, kad be parti
jos negalima sėkmingai vesti 
klasių kovas.

Vajaus metu rūpinkimės ne 
tiktai lietuvių darbininkų 
įtraukimu į partiją, bet steng-

mą del Seno Vinco, A. G. Ja- 
tužienės, J. Bendaravičio ir 
A. šimansko. Jie yra kalti
nami sabotaže mūsų darbo; 
skaldyme darbininkų judėji
mo, tarnavime reakcijai, puo
lime ant Komunistų Partijos 

j ir Jatužienė bei jos rėmėjai 
| užgrobime A.L.D.L.D. 6 aps- 
I kričio iždo.

Tokis pat viešas darbininkų 
teismas bus surengtas Brook- 
lyne, nes čia Matulevičiai, 
Grigai, Bajltajčiai. ir jų pasekė
jai ne tiktai skaldo mūsų or
ganizacijas, bet taip pat nus
kriaudė A.L.D.L.D. organiza
ciją finansiniai.

Šaukime darbininkus, paro-'jimo nedirbo. Pagaliaus vi-1 Vienam susirinkime vienu na-! ir kiti pasidavė to vado discip- 
dykime kas yra tie elementai. - . . j

Laike didžiausio ekonominio 
krizio, kada darbininkų masės 
badauja ir negali paremti savo I 
organizacijas finansiniai, kada 
mums ir taip yra sunku vers
tis, tai kontr-revoliuciniai gai
valai mūsų iždus pasiglemžė 
ir dar daugiau sutrukdė dar
bininkų klasės kovąs. 
darbininkų masės teisia 
elementus. Lai prikjala 
gėdos ir užgrobikų stulpo. Lai 
persergsti visas lietuviu dar- 

kultū- 
ele-

tuos 
prie

bininkų organizacijas, 
ros ir pašalpos, nuo, tų 
mentų. Lai masės žino, kas 
jie yra.

prakišę vis-Iriu daugiau laimėjus, išsirinko į linai, tai nereiškia, kad jie pa- 
' siliko išdavikais savo klasės.

A. J. Smitas.

siškai išmaršavo, ] 
ką organizacijose. Ne tik (savo delegatus ir atmetė bend- 
kad neina į susirinkimus kai-iJ0 fronto šaukiamą konferen-

iciją, bet kada buvo sušauktas j HARBINE UŽMUŠTA 12 
i platus kuopos susirinkimas, j RUSŲ
įkuriame buvo dalykai išaiškin-: TOKYO.—Čionai praneš
ta, pasirodė, kad už konferen-< Harbine, Mandžuri-
, ei jos šaukimą paduota dvigu- ( •• sausį0 3 J tūlas chinas 
bai balsų. T" 

I laikinas org. d. Pranaitis ape
liavo i nariuš, kad perrinkti _ ,

delegatus į konferenciją, tai ' tę. blisiciarė rusą grupe 11’ 
mūsų draugai tik strakt ant j bandė tą china nulinčiuoti. 
koj'ii ir ironiškai manė kumš- ( Pribuvo"policija ir dvyliką 
timis nedaleisią perrinkti de-| ruSų nušovė. Sakoma, kad , 
legatus. Kada bjUvo prestaty. * *‘ * * ,
ta liuosanoriai apsiimti,1 dalis . >1S1 _ie. lwsal Dana

I po tokius, bet neina ir į tarp
tautinius masinius apvaikščio- 
ijimus. Tai kurie dabar tei
singesni? Ar Buknys. pasilik- 
i damas Partijoj, ar tie, kurie 
įbėga nuo jos visų darbų?! 
j Spręskite patys.

Opozicijos šalininkai vaduo
jasi tuo argumentu, kad juos 
i kada vienas partijietis netei- 
I singai aprašęs arba kur apkal
bėjęs, todėl jie negalį nieko 

■veikti, dirbti ir net prigulėti, 
rues ‘visas jų darbas eitų d. 
Į Bimbai ant naudos, ir tuomi 
i pačiu sykiu visas “bimbizmas” 
; pakiltų, kaip ant mielių.

. gul būtų ir taip,, bet ką pada
rė tiems draugams visas Tarp,-, 
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo darbai, kurio jie nedirbo 
nuo pat ginčų iki dabar? Ką 
padavė Komunistų Partijos ve
damos visos kampanijos prieš 
valdančiąją klasę? Kodėl tie 
buvusieji seni ir jauni veikėjai 
neremia visų Komunistų Par
tijos parengimų, bazarų, de
monstracijų ir net masinių ap

tilsi- 
revoliucijos ir Lenino mir- 

j Į ties paminėjimų? Ką bendro 
? i turi toks jūsų nusistatymas 

■ 1 delei vieno ar dviejų draugų 
, i pakritikavimo ar neteisingo 
’ i kur nors aprašymo? Jūsų da
lykas. Kiek prisakyta visokių 
I tų baubų, delei kurių negali 

■ imti jokio darbo, nes tas eitų 
I priešo naudai, o ne jų pačių 
; idėjos naudai, už kurią visą 
'savo gyvenimą pašventė. Aš 
I nemanau, kad. visi opozicijos 
j.šalininkai darbininkai ilgai 
itaip manys, ypač tie, kurie 
(Įvertina darbininkų judėjimą.

Toliaus tie žmonės nori įti
kinti savo “svietą,” kad A.L. 
D.L.D. 10 kp. delegatai į 6-

Ir kada apskričio krautuvininkas mirtinai pri- /*< l >1* n o •» o nnn x
mušė rusą vaiką už vakys-

Kas Per Vienas Tas Buknys” ir Prieš“ : -Jft

partijoj, | rių 3 jau yra perorganizuotos šqkau]a 
’ iv ai i tuo rVvtnc — —

simpatikai, privalo visur dar- j nistų Partiją, tai ką tas žmo-

Philadelphijos A.L.D.L.D. 6
apskritys jau rengia viešą teis-; Part, 3-čio Distr

Kodėl 
mažu-

o pozicijos
Gadynė”
Linkus rašo:

dalyvavo ir 
nuo Kom. 
kuriam vi-

D. apskričių suva- 
itsiliepdami į Cent- 
o nutarimą, padarė 
pritaikindami prie

• 1023 M t. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

A.L.D.L.D. 1 Aps-Jkimės kuo daugiausiai įtrauk- 
sakė, kad jis duos; ti ir čiagimių, anglų, negrų ir
Partijai 40 naujų . kitų darbininkų.

Ohicagos veikėjai ir !
zykins savo nutari-i

Pateko 
i nistinės 
“Naujoji 
riame F. 
Per vienas ta Buknys

Kiekvienas 
naujas kovotojas yra smūgis 
oportunizmui ir reakcijai. 
Kiekvienas naujas partijai na-

kričius, ten repgkite viešus 
darbininkų teismus, visuome
nės akyse parodykite tų gai
valų darbelius.

r tuo m pačiu kartu puo- 
visas jstaigas? 
lami mizernoje

nariais. Drg. Buknys

daugiau, les, kurios jokios žymios ro- 
nevaidina, ir Brooklyno

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKOS 
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas 
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH.

darbininkių į parti- musŲ organizacijas nuo opor- 
. Kiekvienoje koloni- tu nistų, skaldytojų, kurie,

Komunistai turėkime su | ipuoię į desperaciją, elgiasi, 
simpatikais nors kartą i kaip bjauriausi žulikai.

opozicijos narių pradėjo staug- gvardiečiai* 
Tet- ti ir nedąleięti perrinkti. Mąt, ų

jų buvę apie '1’9 narių,’o iš •ki- j
Dabar jie !.

I rys yra kulka į kapitalistinę I kad “Laisvei 
drutvietę.

tiksliai |‘SufikSinę”;vaikšči°jim«’ kaipo tai Rllsi

D. II Apskr., Broo- 
?linkėje, savo kon- ( 
nutarė suteikti par-( 

pskritysriUkuru Ly?a Apginkime Vienybę 
ujoje, taip pat pa- A.L.D.LD. Eiliniu Nariu 
ą pasiųsti i partiją 
augų ir draugių. 
L.D. apskričiai ne- augo

į rankas prieškomu- ,.as kalbas d. Buknys 'vertė i 
organas anglų kalbą. Po tol susirinki- 

No. 6, ku- mo visi mes kalbėjomės ir dis- 
“Kas Jcusavom, ir nei vienas nedarė 

1 ei v.vna. ir rašo jokių pastabų prieš’ d. Buknį.
lyg ir jam apėjo tas Philadel- i Buvusieji draugai iš opozici- 

i • • 1 .1 • _ 2.. i   _______ : — h’nc i f n ži n n K nf
aš opozici- ( 

jos gerai tą žino, beit jie dabar] 
ta viską 1 
publikuoja F. Linkaus vardu 
Tas žmogus su savo šmeižtai; 
negaudavo vietos “Laisvėje,” ( 
tai jis gąsdino “Laisvę,” kad į | 
“Keleivį” /rašysiąs. Dabar, ■ 
mat, tur kur pliaukšt. . . F. Lin ! 
kus pastaruoju laiku tapo iš- i 

kuopos j

phijos darbininkiškų organiza- 
icijų susirinkimas, kuriame bu- 
■vo apkalbėta “Laisvės” vajaus 
{reikalai su d. Bukniu. Girdi: 
: “Buknys išdavė raportą ir pa- 
i baigoj liūdnu balsu prabilo, 

i” ir “Vilniai” grę-
(siąs pavojus iš Komun. Par
tijos pusės. Partija, girdi, ir i - A t t
(Bimba stato mums tokius dide- j mestas is A.L.D.L.D.
i liūs finansinius reikalavimus, už demoralizavimą organizaci-į

A.L.D.L.D. organizacija iš- 
vadovaujant komunis

tams ir einant jai greta su 
ariu stoja į revo- Komunistų Partija. Buvusios 
munistų Partijos ei- L.D.L.D. dalis pasiliko su 
metai laiko atgal 1 menševikais ir jie išnyko. Mū-1 

cos buvo silpnos, sų organizacija augo ir bujo- 
uvo parti joje,Ijo veikiant šimtams komunis- 
Biuras neturėjo ži-, tų ir mūsų simpatikų.
•asų, tai dabar mes i Prūseikai ir jo kompanijukei 
? 100 frakcijų, su | su smulkia buržuazija išsto- 
šiai gerai užmegs-1 jus prieš Komunistų Partiją,jo 
Comunistų Partijos į renegatišką poziciją atmetė 
a, stoja ir lietuviai A.L.D.L.D. kuopos ir apskri- 

į savo partijos ei- čiai. Jš virš 200 kuopų, Prū- 
laiko atgal Cleve-1 seikos pac/'kėjai, naudodami

tos pusės 37 nariai.
aiškinasi, kad del šitokio r.p, 
to negalėjus Jatužienė atidų o-j 
ti apskričio pinigus $157. Tail 
mulkini m as draugų. 9 dele-j 
gdtai prieš 37 delegatus' iš-i 
maršavo lauk, išsinešdami pi- r 
nigus, ir sako, būk jie .atlaikę ' 
kokią ten “legališką” J<onfe- I 
renciją,. Ar čia bolševikiškas 
pasielgimas? žinoma, kad ne. 
Tai kam dar girtis, kad, ve, 
ir mes einame su visu tuo ju
dėjimu, kurį vadovauja Komu
nistų Partija? Viską ką gali
ma pasakyt, tai kad kiekvie- į 
nas klasiniai susipratęs darbi- ! ■ 
ninkas dirba niekam kitam, 11 
kaip tik savo klasė judėjimui. ■ 
Jis dirba už save ir visos kla
sės reikalus—už kapitalizmo 
panaikinimą. Kiekvienas dar
bininkas turi žinot, kad jis tu
ri tik vieną vadą, o ne kelis. !

Jei dTaugas Buknys, Tauras'

RhI) Pltripe Poplar 7545

A. F: STANKUS
GRABunil S-UNDERTAKJBH ! j 

iAl>nl«nw>uojn b laidoja uumliailnt ant 
.rUoktų Vapiplų. NorlutUjf,’ germanio pa* 
tarnavimo ir at lema kaina nulibdlmo 
va lankoję naa mane. Faa i
galite Rauti loto* v lauktų kapinių

( kad jeigu viską išpildyti, tai 
j neišsilaikysime. Be to, jisai 
skundėsi, kad “Laisvę” su visa 
mašinerija norima iškraustyti 
į “Daily Workerio” namą. Jei, 
sakė jis, tas viską Įvyktų, tai 

j “Laisvės” mes jau neturėtu- 
! me.

Kadangi tuos susirinkimus 
man prisieidavo šaukti ir būti 
vajaus komisijose ir kituose 
veikimo darbuose, tai bus ne- 
prošalj ir prisiminti apie tą su
sirinkimą, kad kolonijų drau
gai žinotų, ką kalbėjo d. Buk
nys tame susirinkime. Opozi
cijos Buletine ir šiaip opozi
cionieriai tiksliai iškraipė d. 
Buknib kalbą ir 

>* “baisiausiu”

jos.
Jis pats pasakė: “Meskit, 

nes aš jums nereikalingas.” 
Opozicijos klasiniai susipratę 
buvusieji draugai tankiai Ko-

i munistų Partijos vardu kalba, 
bet praktikoj jie per 9 mėne
sius tiksliai 'nėjo nei į jokius

; Tarptautinio Darbininkų Apsi-
i gynimo susirinkimus ir jokio i to Apskričio konferenciją ne
darbo del darbininkiško judė- legaliai buvo išrinkta. Argi?

didžiuojasi 
argumentų, 

kad jis, būdamas opozicijoj, 
per vieną naktį išsižadėjo opo
zicijos programos, pasiduoda
mas Partijos disciplinai. Tai 
veidmainys, tai išdavikas!— 

. __ja opozicijos kovotojai,
ir sutvarkytos. j Drg. Buknys, raportuodamas

Darbinmkų neprieteliai pra- , apie “Laisvę,” prisiminė, kad 
~ ‘x į “Laisvė” finansiniai kol kas

• Jatužienė, Senas Vincas j gerai stovi. Tiesą, vasaros 
imams renegatams pul-( m keletas x jų pasekėjų užgro- į metu finansai kiek sumažėję,- 

\ ~ ’ ' • ’ . . -. 7 *-* A- Ma-j bct ant rudens pagerėja, nes
įstaigų. 1 tuliavičius užgrobė A.L.D.L.DJ apie tą laiką prasideda prenu-

•vo tik 7 draugai, da- f visokius suktus būdus, vos už-ituo 
X P.,‘ frakcijos sekre-jvaldė kelias kuopeles: Phila- 
anlša, kad yra 15 na- delphijos apielinkeje 3 kuope- 

tikisi gauti 
eilfjeimiestų, kur mėselės 

i neturėjome nei vieno (apielinkėj 4 kuopeles, iš ku- 
d|rbininko ] 

yra įvirtos frakcijos. ; 
im nepaslaptis, kad I 
as mūsų frakcijų buvo I dėjo grobti organizacijos iž-l 
amas oportunistams ir dus. Jatužienė, Senas Vincas 1

Komųnistų Partijos ir į bė 6 apskričio iždą^
Kontroliuojamų į
ka, Butkus, Strazdas, i 23 kuopos iždą. Iš antro aps-1 meratų atsinaujinimas ir dau- 
ičius jau nuo senai ne- Į kričio konferencijos jie pabė-! giau darbų būna. Jis ragino 

su partija, jau nuo se-1 go ir nusinešė apie $40,00 aps-; visus imti dalyvumą vajuje ir 
(remti “Laisvę,” nes mes aukų 
(kol kas neprašysime; reikia jų 
! vengti ant kiek galima, ypa
tingai šiame krizio laike. Jis 
i prisiminė, kad “Laisvė” rėmė 
; ii Komunistų Partiją, ir kar- 
: tais aukų perdaug prašo, bet 
mes aukojam tiek, kiek gali- 

. !me. Kas link F. Linkaus 
atsuksime tą spaudą; tinę tais grobikų žygiais. Bet pliauškalų, kad d. Buknys kal- 

Komunistų Partiją ir mūsų frakcijos ir komunistų (bėjęs ir raudojęs prieš Komu- 
urie Partiją gina, nu- simpatikai, privalo visur dar- j nistų Partiją, tai ką tas žmo- 
e juos ir užgriebsime bininkus ir darbininkes pers- j gelis gali pasakyt, kad jis ta- 

darbininkų organiza- pėti nuo oportunistų grobikų, me susirinkime visai nebuvo ir 
taip tai A.L.D.L.D.,. Mcįcilcicti juos į joki “ ' - ....... • ■
.. Meno Sąjungą ir' komingas įstaigas ne 
Bet jie apsiriko. Nors;mdsų organizacijose, 

'artijoje, nors Centro ( bininkų organizacijose.

i dantis rodė ir, ve, jie, j kričio iždą. ‘ Ir kur jie tiktai 
įami, kad Komunistų (prieina prie pinigų, grobia 
oje lietuvių darbininkų i kaip kokie “raketieriai.” 
‘daug, kad frakcijos yra ; Mes žinome, kad A.L.D.L.D 
usios, pasimojo duoti i milžiniška narių didžiuma ėjo

Renegatai manė : “Da-1 ir eis su A.L.D.L.D. Centro 
riausia proga, lietuvių I Komitetu ir viso pasaulio re
nku partijoj yra ne- i voliuciniu judėjimu. Mes ži-1 
užgrobsime “Laisvę” ir į nome, kad nariai tik pasipik- i

o ti Irai vn anunrln ' filio fnic (rrnhiVii ^vrrioic

. _ I me susirinkime visai nebuvo ir
Neįsileisti juos į jokias atsa- tokius susirinkimus tą ele- 

_ ! tiktai į mentą retai kada galima bu-
—- bet irįvo prisiprašyti. Iš kur jis gali

darbininkų nebuvo 1 pašalpinese ir kitokiose dar- žinoti apie tą ypatišką su Buk-
'artijoje, nors Centro (bininkų organizacijose. Juk niu pasikalbėjimą? Tame su-
ir neturėjo dar ryšių su jeigu jie gali užgrobti A.L.D. virinkime laike diskusijų buvę

1 L.D. iždus, jeigu jie gali I Komunistų Partijos nariai, 
skriausti šias mūsų organizaci- Į kaipo Galkus ir kiti opozicijos 
jas, tai jie gali skriausti ir dalyviai, pradėjo kalbėti taip; 
L.D.S. kuopas ir kitokias or- kad jie net užmiršo, kad jie 
ganizacijas. Jeigu keli ele- vį*a __ _ Z
mentai išdrįso pabėgti iš A.L. jiems padarė net per du sy- 
D.L.D. II apskričio ir 6 aps-;kjus pastabas, kad jie antipar- 
kričio ir nusinešti tų organiza- tijinini kalba ir reikėtų vengti 
e.iiii iždus, tm un ta nfliks tokių išsireiškimų tokiuose šu

le vis daugiau ir dau- j^tur. Gindami A..L.P.L.D. ei- į girjnkimuose. Tame susirinki-' 
»vingų lietuvių darbi- ^’4 vienybę, ginkime ir kitas !me Buknys nieko nekalbėjo 

,1..-U-.’ 1.!.. • _ t? mfian nrfrDni'zur'iicic’ mm nnnr.__ _• ___________ _•_____  ____

bet. lietutuvių dar- ■ 
miniose partijos įtaka 

era ir oportunistų ata- 
luštos.

draugai, vesdami ko- 
oportunistus ir rene-;

ruseikas, Strazdus ir ( 
moję vietoje stiprinki-
nunistų Partijos eiles. ciJU iždus, tai jie tą atliks ir 
le vis daugiau ir dau- kitur. Gindami A.L.p.L.D. ei

apie Partijos veikimą sąryšyj 
su “Laisvės” padėjimu. As
meniniai tarp Partijos narių

- - O i buvo pasikalbėta, kad pas
ten, kur jie nuneša darbininkų Partiją buvus tokia mintis, kad 
organizacijų^ pinigus, kur nūs- kalbinius organus sujungti, 
kriaudžia mūsų kuopas ar aps- kacj išvengus didesnių išlaidų

iesj viešus susirinkimus 
se diskusuokime: kodėl 
linkai privalo stoti į sa- 
įsės partiją? Kodėl pro- 
itas negali pasiliuosuoti 
•damas savo politinės 
os? Kodėl renegatai 
ka ir kompanijukė skel- •
kad jie neina pneš par- Vieši Darbininkų Teismai

• i t . I) f t

ir daug tuščio darbo. Bet mes 
patys gerai žinom, kad to ne
padarė, permatydama tam tik
ras priežastis. Kas gali už
ginti savikritiką ir tarp^parti- 
jiečių arba artimų simpatikų ? 
Tame susirinkime 
vienas atstovas

•i '.į. »

A TV a ■



Puslapis Ketvirtas Antradienis, Saus

SUBMARINAI A. S. Novikov-Priboj
Vertė D. M. šolomskas

(Tąsa)
—Nepyk, Paulyte. Aš tiktai pajuoka

vau, o jeigu kalbėti iš tiesų, tai aš tau parū
pinčiau dovaną visai kitokią, gaila tiktai, 
kad nįūsų submarinas dabar stovi prieplau- 

, koje, o ne Atlantiko didjūryje tarpe salų. 
Aš arba žūčiau, arba pasiekčiau iš jūrų 
dugno tokį perlą, kokio neturi nei viena 
karalienė....

Atsakydamos man patraukiančiai šypso- . - . - . _
si jos malonios lūpos. Paulina prisispau-1 pavimą, kad tai vyresnysis oficierius, pa- 
džia prie manęs ir sudreba. Nuo jos, tar-: baigęs savo dabojimo laiką. Jis visada 
turn nuo elektros akkumuliatorio, eina srio- i švilpauja. Jo lūpos, kaip kornetas išdaro 
vė, erzinanti kraują... Paskutinį vakarą 
pirm išplauksiant į jūras aš atsisveikinau 
ją ir nešiausi daug karštų bučkių.

niekam neskolingas ir neprivalau aukoti 
savo gyvastį. Ir neapkenčiu, kad tu ne
teisybę kalbi. Kam tau slapstytis nuo ma
nęs su savo pąžvalgomis?

—Aha! Pagaliaus! Hm.. Taip... Prie
šo nėra. Viskas gerai.

Greitai užrašo ką tai ant popierėlės ir| 
skubinasi pas komandierių. Trepais nusi-' 
leidžia žmogysta, apsivilkusi nepermirks
tančiu ploščium. Dasiprotėjau, pagal švil-

NESIVELINKITE PASINAUDOT PROI
AMERIKOS LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS

DIDELIS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS

visokias arijas—melodijas.
Pirmagalinėje dalyje friūšų povandeninės 

valties randasi didžiuma jūreivių. Pakol 
kas—jie miega. Ištiesų, tai ne miegas, o 
tiktai neramus apsnūdimas. Tai vienas, 
tai kitas pakelia galvą ir žvalgosi.

Sargyba susitelkus antrame gale. Prie 
elektrinių aparatų sėdi du technikai: vie
nas veidu į vieną pusę, o kitas į kitą. Prieš 
juos aparatai: išskaitliavimo, gilumos mie- 
ravimo ir kitokie.

Toliaus į užpakalį prie savo mašinų sto
vi mechanikai. Drabužiai jų nešvarūs, alie
juoti, žodžiu—“Aliejaus žmonės.” Nepai
sant karščio, čia susitelkę visi, kas nenori 
miego. Staigiai pasigirdo nuo komandie- 
riaus tiltelio mašininiai signalai—“džin!”, 
“džin!” Motorų spėkos rodyklis atsistojo 
ant “Stop!”

Jūreiviai apsižvalgė. Po to pradėjo veik
ti, pasukinėjo įrankių rankenas.

Dyzeliniai motorai nustojo veikę. Iš 
komandieriaus kambario pasigirdo įsaky
mas :

—El^tros motorus paleiskite darban!

DRAUGAI IR DRAUGĖS, paskleiskime mūsų ap
švietę. Platinkite piknikuose ir išvažiavimuose, pažen-' 
gim’uose ir taip tarpe darbininkui Mes tuririife dar' 1 
daug A.L.D.L.D. knygų, ir skelbiame jų išpardavimų!

SEKAMOS KNYGOS PARSIDUODA:
Ant žemlapio visos jūros išdalytos į klėt- 

kutes. Mūsų uždavinys užimti vieną to
kią klėtkutę ir daboti priešą. “Murena” 
eina visais garais.

Žemai užgulę tamsūs debesiai. Lietus 
lyja smulkiai, kaip prunkščiamas. Nėra 
vėjo. Rūkai apgulę jūras ir laivą. Nega
lima matyti padangės ir atskirti, kur bai
giasi dausa ir prasideda jūrų vanduo. Ny
ku, per visą dieną nieko nesutikome,—kad 
nors žuvėdra pasirodytų. Nieko, tiktai po
vandeninio laivo motorai dirba savo darbą. 
Kiekvienas iš sargybinių apsivilkęs neper
merkiamu ploščium, o ant galvų didelės 
klijonkinės kepurės, panašios į grybus. Vy
resnysis oficierius šluosto žiūrono stiklą 
ir kalba, kaip į save:

—Mes apleidome prieplauką pirmadie
nį...

—Ir tryliktą dieną šio mėnesio,—pridėjo 
laivo valdytojas.

—Taip, tryliktą dieną. r
—-Reiškia, dar blogiau. , —Taip!—atsakė oficierių pagelbininkas.
—Priešingai. Pagal algebrą, padaugi- j Elektros varomi, motorai pradėjo veikti, 

nūs nelygų ant nelygaus gauni pridėčką. pasirodė raudonai - žalios kibirkštys. Ko- 
Mūsų kelionė bus laiminga ir pasekminga, del permainyti motorai? Jūreiviai tylomis

Artinasi vakaras. Pradeda temti. Pa- laukia tolimesnės komandos, gal būt, dau- 
dangė pasidaro juoda, kaip šviežiai išarta giau reiškiančios. Veltui. Povandeninio

Retkarčiais privažiuojame saleles; laivo viduje tyla; ją1 aTdo tiktai elektros 
galimas daiktas, kad čia slapstosi priešo motorų veikimas. Girdisi, kai apačioje po 

—"i—4 i -i •• •i * laivu sukaki varomieji volai (asys) sų pro-
Man skauda danų, u-,niekur negaliu rast’ peleriaiš.’ ‘ ir kada viskas? nuWmirio, tai 

vietos. Zobovas sėdi telegrafisto vietoje, pradėjo juoktis jūreiviai viėfts iš kito: 
Ant-jo galvos geležinis lankas ir ausiniai " 
ant ausų. Deda pastangas ką tai prisišauk
ti per radio. Niekas neatsiliepia—jis pyk
sta.

—Tartum prisilakę jie visi sugulė—ne
atsiliepia. Štai angys prakeiktos!

—Ką taip jūs “ginate?”

žeme.

minininkai.

—Blogi reikalai tau, drauge Karsankine! 
—Kodėl?
—Tu čia," taip galima pasakyti, kankinie

si, kaip kokis griešninkas pragare, o tuom 
laiku ten, gal būt, kokis smarkuolis bovi- 
jasi su tavo jauna pačia. Hm, kokis tai

—Nagi, sargybinius, turbūt, jie sumigo, gyvenimas tokiam vyrui?
—Ar tik šiuo kartu nepakliūsime priešui' 

į luopas?
Jis nustebintai pažiūrėjo į mane ir pri

dėjo : •
—Mūsų pareiga eiti pirmyn, nepaisant 

savo gyvybės.
Mane apėmė piktumas, ir norisi kirsti 

jam per rankas.
—Ąš skolingas likau tik vienai prostitu

tei, kuri išmokino mane rašyti. O daugiau

Karsankinas — tiktai priėjęs jaunas iū- 
.reivis. Jis paliko gražią savo žmoną. Ka-i 
ras nedaro skirtumo, senai tu vedęs ar ne: 
pal būt, tik kokį mėnesį pagyveno ansive-j 
dės, ir karas atplėšė jį nuo jo jaunos drau
gės. Jis be n-alo nerimauja del ios. tankiai 
jai rašo laiškus. Ir tą žino visi jūreiviai; 
nes jis nei neslepia. •

Jis bando atsikirsti:
(Daugiau bus)

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR
NEWARK, N. J.

L.D.S.A. 10-tos kuopos susirinki
mas bus penktadienį, 8 sausio, Ku- 
bio svetainėj, 79 Jackson St., 7:30 
vai. vakare, šis susirinkimas bus 
metinis, todėl visos narės ateikit ir 
naujų narių atsiveskit.

Org. K. Stelindkienė.
(3-5)

,, .   4-----—•

FREEHOLD, N. J.
A.L.p.L.D. 235 kudpa rengia pre

latai ja sekmadienį, 10 sausio, Ford
ham Hall, 24—4th, St Pradžia 2-rą 
vai. po pietų. Drg. D. M. šolomskas 
duos prelekciją temoj “Klasių Kova.” 
Kviečiame visus atsilankyti, gausite 
daug dvasinės*naudos. -Rengėjai.

7:30 vai. vAare. A.L.P. Meno Są
jungos 4-ta kuopa suloš komediją 
“Ant . Rytojaus.” Dainuos Aido 
solistai ir duetai. Jžanga 25c. Kvie
čiame visus atsilankyti ir pamatyti 
tą juokingą veikalą, kuris dar pirmu 
sykiu šiame mieste bus lošiamas.

Rengėjai.
(3-5)

SO. BOSTON, MASS.
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo

7 sausio, Liet. Piliečių 
Visi na-

J-
Atsiveskit ir naujų narių.
r ; Valdyba.

(3-4);

62-ra kuopa laikys susirinkimą ket
virtadienį, 
Kliube, 7:30 vai. vakare, 
riai ateikit, yra svarbių reikalų ap 
tarti.

MONTELLO, MASS.
A.L.D.L.D. 6-ta kuopa rengia lie

tuviškus šokius • Šeštadienį, 9 sausio, 
Liet. T. Namo, didžiojoj svetainėj, 
kampas Vine ir Main Sts. Pradžia | 
8-tą vai. vakare. Gera Club Royal 
Serenaders orkestrą grieš įvairius 
šokius. Kviečiame visus atsilankyti 
ir pasilinksminti.

Komitetas.
_____ , (3-5)

R, MASS.
mitingas bus tre- 
Forrestiers Hali,

Pradžia 7:30 
Bieden-

DETROIT, MICH.
A.P.L.A. 47-tos kuopos susirinki- 

iai. kus sekmadienį, 10 sausio,
Draugijų svetainėj, 3302 Junction 

į Avė., 10 vai. ryte. Yra svarbių 
aptarti, tat visi nariai daly- 
Atsiveskit ir naujų narių.

Sekr. V. A. Norkus.
(3-5)

reikalų 
vaukit.

Conn.

HARTFORD, CONN

Masinis protesto mitingas bus t 
čiadienį, 6 sausio, Forrestiers Hi 
Parker ir West Sts. Pradžia 7: 
vai. vakare. Kalbės Tred Biedc 
kapp. Lietuviai darbininkai, da 
vaukit. Rengėjai

DETROIT, MICH
A.L.D.L.D

ta kuopos rengia puikų teatrą sek
madienį, 10 sausio, Draugijų sve
tainėj, 3302 Junction Ave. Pradžia

52-ra

Valstijos Darbininkiškų 
Organizacijų Apskričių 

Valdybų Atydai
Delei daugelio dalyku apkalbėji

mo yra šaukiamas bendras posėdi^ 
Kompartijos Lietfrakcijos grupių at
stovų, A.L.D.L.D., L.D.S.A. ir L.DS, 
apskričių valdybų Connecticut valsti
jos. Posėdis turės būt laikomas 10 
d. sausio, 1932, Darb. kambariuose, 
774 Bank St., Waterbury, Conn., 1? 
mą vai. po pietų.:—Valdybų nariai, 
bandykite nesivėluoti į posėdį, nes 
reikės galutinai sutvarkyt įvairius 
žiemos pavasario ir vasaros paren- 
Simus, bei prakalbų maršrutus.

varbiausiai. tai prisirengimas kovai 
už sociale bedarbiam andrauda va-
sarlo 4-tą dieną. «

Org. Komitetų Sekr. V. V. 1 
. . ’ (3-5)

Lietuvių Darb. Susivienijimo 
79 Kp. Nariams

Draugai, minimos^ kuopos 
susirinkimas įvyks sausio 7 d., i 
29 Lawrence St., vokiečių sve- į 
taineje.

Šiame susirinkime privalo 
visi nariai dalyvauti; metinis 
susirinkimas, o 'antra, veikiau
sia' bus nominacijos L. D.S. 
Pildomosios Tarybos. Visi na
riai privalo dalyvauti nomina
cijose ir nominuoti draugus ne 
Vięn ištikimus L.D.S., bet ir 
revoliuciniam darb. judėjimui. 
Reikia rinkti į priekį organi
zacijos tokius draugus, kurie 
paaštrėjus klasių kovai, paaš
trėjus reakcijai nepabėgtų iš 
darb. kovos fronto, kaip kad 
padaro visokį oportunistai, 
Prūse i k os-Butk a i-Str a z d ai ir 
jiems panašūs.

L.D.S. yra darbininkų orga
nizacija ir ji stovės su revo
liuciniu darbin. judėjimu, tai 
ir jos viršūnėse būdami drau
gai tur 'būt tam ištikimi. "

L.D.S. 79 kp. Koresp.

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

bus antradienį, 5 sausio, Z. Straukos 
svetainėj,. 139 Steamboat Rd., 7:30 
vai. Vakare, šis susirinkimas bus 
metinis, tąt reikės daug svarbių rei
kalų aptarti, todėl visi nariai daly- 
;vaukit. Kviečiame ir nepriklausan- VI > • * « • • . < • • aa 1

Org.iS. Pe

•i

Pirmiau
RELIGIJA. Mokslinis veikalas. Reika

linga perskaityti kiekvienam. 3 0 0 
pusi, apdaryta. Kas stos dabar į A.L. 
D.L.D., tai gaus tą knygą veltui

ALIEJUS. Puiki apysaka. 800 puslapių .' 
apdaryta. Kaina
kas stos dabar į A.L.D.L.D., tai gaus 
tą knygą veltui.

JONO BILIŪNO BIOGRAFIJA. Parašė 
d. V. Kapsukas. Gera ir naudinga 
knyga. Turi 128 puslapių. Apdaryta $ .75

ATMOSFERA ARBA ORO GAZAI IR 
JŲ YPATYBĖS. Parašė Dr. A. Petriką.

Pusi. 128. Apdaryta
ISTORIJA SOCIALIZMO SUVIENYTO

SE VALSTIJOSE. Tai istorija Ameri
koje darbininkų judėjimo, iki socialis
tai pardavė jų reikalus. Knyga ant 
geros popieros 450 pusi. Apdaryta

Be apdarų
KAROLIO MARKSO TEORIJOS SISTE

MA. Parašė L.B. Budin. Labai nau
dinga knyga, ji dėsto kapitalistinės 
tvarkos subudavojimą ir 
matinį klasinį žinojimą. 
Apdaryta

SOCIALDEMOKRATIJOS
IR REVOLIUCINĖS KOVOS VOKIE
TIJOJE. Tai rinkinys raštų t R. Lux- 
enburg, Lenino, Radeko, K. Zetkinos 
ir kitu. Tai istorija Vokietijos sočia- į H 
listlĮ^išdavysčių ir revblįubfniy pVolęJ J j f 
tariamo kovų. 280 puslapiu. Apdaryta ■;1.25 ■ 

KUNIGO IŠPAŽINTIS. Parašė buvęs ku- ‘ '
nigas'P. Viliunas, tai gana įdomi kny’-’ '' 
gutė^r .Puslapių turi 90

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS KALĖ
JIMUOSE. Parašė d. Z. Angarietis, 
tai aprašymas baltojo teroro Lietuvoj. 
Kaip ; veidrodyje parodo buožių ir iš
naudotojų siutimą. Puslapių turi 64

LIUD. BONOPARTO BRIUM. 18-ji ir 
FRAKCIJOJE PILIEČIŲ KARAS. Pa
rašė K. Marksas. Tai dvi knygos: vie
noje, labai naudingas, aiškus aprašy
mas piliečių karo, kitoje pamokos iš. 
Paryžiaus Komunos. Puslapių turi 
360. Apdaryta

ISTORINIS MATERIALIZMAS. Parašė 
H. Gorter, būtinai reikalinga knyga 
kiekvienam darbininkui. Ji suteikia 
materialistinį sanprotavimą. O tik
rasis mokslas tik ir rymo ant mate
rializmo. Turi 192 puslapių. Apdr.

A.L.D.L.D. kuopoms ir nariams tik 
“ŠVYTURYS.” Tai rinkinys eilių. Turi 

386 puslapių. Apdaryta ’ ■ . ’ .. «• ■ •
Ą.L.D.L.D. kuopoms ir nariams 

DARBININKO SVEIKATA. ‘ Parašė Dr.
J. J. Kaškiaučius. Tai yra knvga apie 
žmogaus kūno sudėtį, jo gyvybės apsi
reiškimus, ligas ir sveikatos užlaiky- 
nuĮ? Knyga papuošta 4augeliu pa
veikslu. Atspausdinta ant: geros ir 
grąžios popieros. Turi 6,28 puslapių. 
Apdaryta >■'?••• •

■■ z"' • ■ 'i' ’ ‘i ': ; \Ą JLD.L.Ę.į kuopoms ir nariams tik 
KLASIŲ KOyOŠ ISITORIJA A^felKO- 
! į JF. Jpįrasė d; Ą? Bimba. Skaitydami 

šią knygą kaip veidrodyje matysite 
kokiais kryžiaus keliais ėjo ir eina ; 
Amerikos proletariatas. Tai istorija, 
kovų". Organizavimosi unijų ir par
tijų. Knyga jau yra išversta į rusų 
ir anglų kalbas. Turi 608 puslapių. 
Gražus apdarai

A.L.D.L.D. kuopoms ir nariams už 
KAIP ŽMONĖS BE PONŲ GYVENO.

Parašė U. Sinclair. Pusi. 246. , 1.00
A.L.D.L.D. kuopoms ir nariams tik po

RUSIJOS ISTORIJA Parašė M. Po- 
krovski. Tai knyga, kuri kaip rak
tas patarnauja ne tiktai susipažinimu 
su Rusijos istorįja, bet suteigia žino

jimą abelnos teisingos istorijos. Ji turi 
320 puslapių. Apdaryta

46 TEN EYCK ST

Dabar

2.50

$ .25

suteikia pa- 
Pusi. 336.

ŽLUGIMAS
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' ( t ( i ! f r . • f ; t I . - .it ) KAI
. J . i / . ; , , , • Pirmiau

ŲĘN1NAS, JO, (GYVENIMAS IR PAR- > , 1
PĄj.,j , Parąš|, M. Jaroslovpkis. šioje 
knygoje nušviečiama netiktai Lenino 
biografija, bėt suteikiama revoliucinio 
judėji’mo istorija ir komunistinis moks
las. Kriyga būtinai reikalinga per-' 
skaityti kiekvienarh darbininkui ir 
darbininkei. Turi 432 puslapių. Ap
daryta 3

A.L.D.L.D. kuopoms ir nariams
PASAULIO STEBUKLAI. Pagal E. He- 

kelio parašė Dr. J. J. Kaškiaučius 
knyga labai naudinga. Tai įrankis su 
kurio pagelba žmogus gali pasiekti ir 
suprasti pamatinius gamtos įstatymus 
Ji turi 416 puslapių. Apdaryta.

RUSIJA 1919 METAIS. Parašė A. Ran
some, Įdomi ir prie skaitymo patrau
kianti. Daug paveikslų iš Sovietų 
lies puslapių 250. Apdaryta

KOMUNIZMO A-B-C-. Parašė N. 
charinas. Yra geriausias klasinis 
dovėlis. Išdėsto kapitalistinės tvarkos 
ydas,. iš kur kyla bedarbės ir karai. 
Darbininkų uždaviniai ir t.t. Knyga 
turi 208 pusi. Gražiais apdarais

Taipgi dar galite gauti šių knygų 
bet jų jau nedaug turime .

“UGNYJE.” Parašė H. Barbusse. Tai 
paveikslas pereito imperialistinio karo. 
Knyga turi 432 pusi. Apdaryta. 1.50

KOMUNIZMAS JR KRIKŠČIONYBĖ 
Parašė vyskupas W. M. Brown. Kny
goje yra nemažai gerų faktų prieš re
ligiją. ' Turi 2Ž4 pusi:4 ' 1.25

-U • : • 1 >- : ‘ ' -'j ' ’ , ' ' 1
Yra’ dar, Kapsuko knygos “CARO ,

KALĖJIMUOSE”,, įr , d. R. Mįzaros : , 
“ARGENTINA”, bet jos bus , pąrdūo- < 
damos tik A.L.D.L.D. kuopoms už kny
gą PO t ’ J ;; •

POLITINĖS 'EkONOMllt®' ’PAMATAI. ■ i , 
Parašė F. Vaigsnoras. Tai pamatinis 
politiniai ekonominis vadovėlis. Kny- , 
ga turi 256 pusi. Gražiai apdaryta.

BROŠIŪROS IŠ LIETUVOS
“MARATAS.” Drama, gražus perstaty

mas. 16 pusi. - «
JANONIO RAŠTAI. Tai geriausio liet, 

poeto eilės ir lengvi, pasiskaitymai. 
Knyga papuošta jo paveikslu ir telpa 
trumpa biografija. Turi 112 pusi.

SAMDOMASIS DARBAS IR KAPITA
LAS. Parašė K. Marksas. Brošiurai- 
tė labai naudinga. 64 pusi.

ŠVENTRAŠČIO PASLAPTYS. Knyga 
apie religiją. Turi 196 pusi.

KAS KALTAS. Apsakymėlis. 30 pusi.
K. Markso “KAPITALAS”. 32 pusi.
SEPTYNETAS PAKARTŲJŲ. Parašė 

L. Andrejev. Tai labai užimantis ap
sakymas iš kruvinojo caro laikų. 
Knyga turi 56 puslapius didelio, for
mato.
SODŽIAUS DARBININKAI IR LIE
TUVOS BUOŽĖS. Turi 66 pusi.

ARELIAI. Apsakymėlis iš karo ir re
voliucijos laikų 16 pusi.,

PROFESINĖS SĄJUNGOS. 24 pusi.
PARYŽIAUS KOMUNA.’, Parašė B.

Baką. Tai geriausia istoriją Pary
žiaus Komunos. Smulkmeniškai išdės- 
tą jos gyvenimą, karą su Vejisailium 
ir pralaimėjimą. Tur.i-66 pu|l. • it i .

NAUDOTOJU TIKYBA, šioje: knyge
lėje faktais įrodoma kam religija tar
navo ir kam ji tarnauja 32 pusi.

, TAUTŲ LiUOSUpTOJAI. Apie impe
rialistų politiką ir. tautų pavergimą. 
BrpįiijraitS tūri 18 pusi.

2.0’0

2.00

ša-

Bu- 
va-

1.00

1.50

1.50

1.00

1.00

.10

; .20.

DRAUGAI, kas užsisakys nemažiau kaip už $10 
00 iškarto ir pinigus prisiusite kartu su užsakymu, ti 
gausite 10 nuošimčių pigiaus. Už tuos pinigui, t- 
yra 1.00 vertes, galėsite pasirinkti knygų, arbą vieh 
$10.00 prisiusite tiktai $9.00.

Užsakymai, kur nebus prisiųsta kartu ir pinigai, bus 
išpildyti tiktai del A.L.D.L.D., L.D.S.A., L.D.S., T.D.A. 
kuopų ir kitų darbininkų organizacijų. Pavienioms 
ypatoms nepriklausančioms prie darbininkų judėjimo 
bargan knygos nebus siunčiamos.
Čekiai ir moųey orderiai privalo būti išrašyti:

J. J. Kasbkevich vardu ir prisiųsta mano 
* antrašu ir Vardu: ■' -

M. ŠOLOMSKAS
e •. : G \ L ■ 7 ■' ■

, . g .: » ? i . i I ’ ’
BROOKLYN, N. Y
M-1
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TINES ŽINIOS BALTIMORE, MD

Apskričio

<cmadienį Grand 
joklyne, Lietuvių 
įsivienijimo Tre- 

. surengė koncer-

tai 
ne- 
do-

i-1 “Laisvę,” “Vilnį” ir “Darbi- 
ukapojo įninkių Balsą”; tie laikraščiai

, . . kunigą j yra darbininkiški, jie gina
kuris prigavęs savox . .- - j darbininkų reikalus. Švieski-

ir į upę sumėtė jos kū-1 kitokiais budais, stokite į
- ■ - kuris Amerikos Lietuvių Darbininkų

užsmaugė savo meilužę; ku-' Literatūros Draugijos 25 kuo- 
nigą Mežvinį, kuris nušovė į pą; gausite gerų, darbininkiš- 
jauną merginą ir pats pasida-! kų knygų. Kuopos susirinki- 
rė sau galą. O kiek mes pa- i mai atsibūna kiekvieno mėne- 

i nedorybių, jeigu šio pirmą pirmadienį.
. ■ praskleistame uždangalą kle- ne mokestis $1.75. Dabar pri-1 

Virš minėti “doros j sirašant galima pasirinkti;
i knygų trijų dolerių Vertės vėl-1 
tui. Todėl, lietuviai darbinin
kai, nepraleiskite šios progos,

[bę,” tai užtenka prisiminti ku
! nigą Macochą, kuris su’ ’’ 
Į savo meilužės vyrą;
Į Šmitą,
j meilužę, kirviu į šmotus suka-'
• pojo ir t __ ___ .

J ną; pralotą Olšauską, kuris Amerikos Lietuvių Darbininkų

Žuvo Šeši Šerifai
i Kunigo Keiksmas Ant Bedie

viškų Laikraščių 
.svetaine?. Turėsime gerai iš-j ..Bc(lievlškl laikraščiai • mokti nauja daina. Visi bū-L Bedieviški mikiaseiai, 
kite pamokose šį vakara antra-! V/yvąfes žmogus 
dieni, 8-tą vai. vakare. |tlkl,Atls ! dlev!>’ negah butl 

Saulėnas. Tie žodžiai, ištarti doros 
mokytojo” kunigo Mendelio, 

! švento Alfonso parapijos sve- Į matytume 
! tainėj,* 20 d. gruodžio. ■ 
> • Grubdžio 10 d. kunigas i bonijų ? 
i Mendelis, garsindamas savo , apaštalai’ 
biznį pęr radio, pranešė, kad I likiškus laikraščius, bet ir 
20 d. gruodžio bus “svarbius” | ‘patį- dievą” ant rankų nešio- 

1 Nv'io. Taigi, lai katalikišku lai-
XT i. . , J, \kraščių' skaitytojai pasiklau-
Nuęjus. į prakalbas ladau kunigo Mendelio, kokie 

“žalčiai if gyvatės” užriuodino k 
anų protą? '

10,000 Darbininkų Daily nr i • nil. i— s i tax •
Meti-

1 * • i 1 T? f I 
Workerio Sukaktuves# Dave; 

jV&H! Prižadą Remti Mainierius 
>ės. Prieškomu-! 
ja per “Klampy- 
tis būdais 
girną. 4 

abelnai 
žus. - 
dalyvavo

Springfield, Mo.—Sausio 
2 d. valdžia nutarė suareš
tuoti “deperatą” Harry 
Young, šis pasislėpė ant 
farmos stuboje. Stubą ap
supo keli tuzinai policistų 
ir šerifų. Young pradėjo į 
juos šaudyti ir šešis nudėjo 
ant vietos. Sakoma, kad 
Young buvo ,ne vienas, bet 
visa grupė “kriminalistų.”

NEW YORK.—Virš dešimts ! prakalbos, 
boiko- tūkstančių darbininkų dalyva

vo paminėjime Daily Worke- 
buvo; rio ;

I Bronx __ ...... _ „ ,
Aido-! sekmadienį. Mitinge revoliu- i

, V. Dilovas, ru- cinis

čka, M. Paruliu- tai kalbėtojų, atsišaukimai de
er, Mass., ir Ai- lei visų darbininkų vienybės i 
•o Merginų Seks-1 su streikuojančiais negrais ir, 

'baltaisiais Kentucky mainie- j 
apie kiekvieną Iriais, už apgynimą devynių 

syti atskirai, tik j Scottsboro negrų jaunuolių 
A, kad kaip Dilo-: nuo teisminės mirties ir už rė- 
caip ir Paruliūtė, mimą proletarinės revoliucijos 
aite puikiai su-; Chinijoj. Vienbalsiai tapo pri- 
ika smarkiu del-j imta ir rezoliucija, sveikinanti 
iekvieną privertė ! Chinijos Sovietus.

lis kartus ir dar| Tarp kalbėtojų buvo vienas! 
chinas darbininkas ir vienas'

;inų Sekstetas ge- jūrininkas. Svarbiausią pra
jos dainavo kalbą pasakė drg. I Amter, 

<as r e v o 1 i ucines ; Komunistų Partijos 
pirmu pasirodymu distri.kto organizatorius.

>s perstatė bad u o- j Rep.
mą. Tai buvo kas i . —-----------------

aštuonid ,dietų sukaktuvių, !’;alba.nt kunigą Menrielį. Gjr-.. 
.HX Coliseum 1 svetainėje, i db Jeigu norite būti gerais ka- 

j tulikais, tėvynainiais, tai skai- 
u huvn" bakifpVhet ■ tykite “Garsą,” “Draugą,” o 

’ v’T^vv°p nnbiviflzmii labiausia “Darbininką”. O tie,«», L. Kavahaus- didžiausią entuziazmą sukėlė skaito bedieviškus laik.
raščius, esą, negali būti dori. 

' Rėkė, kad bedieviški laikraš-1 deli 
; čiai tai niekas daugiau,

iko.

rto tęsėsi šokiai.
Rept.

. Miršta nuo 
u

komi

į prisirašykite prie i virš iminėtos SKAITYKIT IR PL/V1IN-
■i _ i •. i_________ ■ vrrn\ **r ATCWP

LIETUVIS GRABORIUS
Norintieji ge
riausio patar

navimo ir už 
ž e m q kainą, 

nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

Tel.: So. Boston 0304-W J
KIT “LAISVŲ| draugijos ir gaukite- knygas 

’ kurias skaitydami daugiau; ži- 
ffiosite ir nesiduosite Įlgaskver- 
į niams apgaudinėti.

Na, o kaip' kunigai žiuri j K. M

F~— r-t

' ! JUOZAS KAVALU'JSKAS
Laisninotas Graborks

Pennsylvania ir New Jersey Valstijose 

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

PHILADELPHIA, PA.

darbininkus? Dabar didelė be
darbė, daug darbininkų del to I 

skursta. Kunigas Men- Į 
savo kalboj, nei žodžio Į 

kaip i nepasakė už darbininkus.
1 “šlamštai,” “mėšlas,” ir kurie I Dabar pažiūrėkime į “Dar- į 
imate Į rankas, tai “susiterši- j bininką,” kurį dalino tą vaka-į 

te.” Taip kalbėjo “doros” Į rą visiems už dyką, 
apaštalas, kuris skaito katali-^ęg ; .
kiškas laikraščius ir turi “dak- nos eilutės neradau už darbi- ' 
taro” titulą. Gal but ir gavo į nįnRus.
už tai tą titulą, kad taip bjau-| 
riai kalba ir niekina darbiniu-i

I kus.
Kunigai nori, kad jų . pase-1 T 

keiai darbininkai tikėtų, o ne-1 . , • • , 
.. , tv/t +. 4.-1 i • 'darbininko vardu,žinotų. Mat, tikėjimas ski-: . . .’I nybeje yra darb”' 

! laikraštis.
Pereitą vasarą kunigas Men- 
slis šaukė prieš “Laisvę” ir,

vietinio žinotų, 
i riasi nuo žinojimo, kaip šviesa 
; nuo tamsos.

Draugai ir draugės darbi- = 
i ninkai, kurie esate tikėjimo i 
j nuodais užnuodyti per tokius 
! “daktarus,” tai netikėkite, ale 
; skaitykite darbininkiškus laik- 
I raščius ir geras knygas. Jūs 

skun-i tokiu būdu sužinosite, kas jie 
tapo I per paukščiai ir del ko jums i 

i________ _____miesto'I draudžia skaityti bedieviškus
I valdybos, advokatas Robert K. laikraščius.

Kalbant apie kunigų “dory- monelninkams.

i Politikierius Lytiškai 
į Užpuolęs Mergaitę

BROOKLYN.—Pagal 
|dą Veronikos O’Brien, 
j areštuotas ex-narys

Story. Ta šešiolikos metų 
mergaitė liudija, kad, užėjus

sveikatos
Wynne rapor-

.1 metais mieste'jai pas jį del advokatiškų pa* . • 1 *1 » < vz .
’ių širdies suge- 

žmonės;
00^,24'9'

,333;
nuo
įuo cukraligės (diab
>21; ą
302, arba apie 4 per i
euose abėlnai nelai- mas,

atsjtikimuose :___

įtarimų, jis ją užpuolęs lytis-1 j (A 
; nuo į kai išnaudot. , j į

__ ! nuo ■' t ; . į , , , 18j 
nuo džiovėsi M

ikra^JdŠ°. Perda»g Privisę Elgetų 
utomobihais už-

wifWMWiwtM

NEW YORK. — Yra įstaty-
— , kad elgetą, prašantį iš-1 

žuvo maldos gatvėje, galima arės-, 
'uo kūdikių paraly- tu°V bet dabar vykdymas to 
j 490. Difterijos gi įstatymo yra savaime atsiliuo-
ai sumažėjo; nuo jos i savęs; perdaug, mat, priviso 
185 Sveikatos ko- pavargėliu; tūkstanč. bedarbių

ius sako, tai todėl, i tuom tik ir gyvybę palaiko, 
uguma kūdikių buvo'kad ubagauja penktukus gat- 
tam tikrais difterijos vese. Bet buržuazinė labda

rybės Taryba ir to pavydi; ji 
nai atsišaukia Į publiką, kad 
nedalintų pinigų pavargėliam; 
geriau, sako, patys nupirkite 
jiems užvalgyt, arba pasiųski-į 

te Į tam tikras prieglaudas, o 
pinigus vely atiduokite prie
glaudoms. Tuomet, supranta
ma, daugiau pasipinigautų 
prieglaudų viršininkai ir viso
kie valdiški biurokratai.

Bedarbiai, stokite Į Bedar
bių Tarybas ir kovokite už 
žmonišką aprūpinimą iš 
d žios iždo!

ZROS CHORO 
4S

pamokos šią savaitę 
Viena bus antradie- 

o 5 d. Penktadieni, 
d., pasimokinę iki 9 

, eisime dainuoti į ma
ngą, Grand Assembly

'ELAND, OHIO

ar’s Lash” Judžiai
3 d., Eclair Teatre, 
ir St. Clair Streets 

rodoma judis 
RO NAGAIKA” 
Jis, kaip ir pirmiau 
domi, yra gamintas 
Sąjungoj. Pravartu 
į pamatyti—Rusijos 
mčiant po caristine

Kepurių Balius

vai-

Susi

Rusijos Dr-gų Kom

AM M Art IU» RA IMI RA RA

lY WORKER10 
liy Mėty Sukaktuvių 
Ipvaikščiojimas 
U KONCERTU 
įvyks Sukatoje 
iisio (January)
) MANOR SVETA!N.

>8t Girard Avenue 
ladelphia, Pa. 
. WEINSTONE 
i keturi chorai: Lie- 
ų, Ukrainų ir žydų, 
t John Reed Kliubo 
irtetas.
50 centų ypatai. 

Kalbės Drg.

BOMBAY, Indija.—Sau- 
Parsine- |sid 4 d. Anglijos valdžia vėl 

peržvelgiau visą ir nei vie-. pasodino Gandhi į kalėjimą 
žmo- 

.........A “ramaus priešini
mosi” Anglijos viešpatavi
mui. Valcįžia ketina nacio
nalistų partiją paskelbti ne
begale. Visos spėkos pri
rengtos kriušinimui bile ko- 
kio pasipriešinimo. Areštai I 
jau prasidėjo. !

Pardaviko Gandhi takti
ka davė puikią progą Angli
jai prisiruošti prie šito žy
gio. MacDonaldas jam pa- 

. taikavo ir vedė su juo de- 
Kupigo Mcndelio pasekėjai, ^bas, bet tuo tai pu uoliai 

darbininkai, netikėkite tiems TUOSCSi prie ginkluoto mal- 
S k a i t y k i te ' šinimo Indijos* liaudies.

- -----— ... .. 'už agitavimą Indijos
Daugiausia rašoma

'apie kunigus, minyškžis ir je-» c • •• •
| zuitas. O Sovietų Sąjungos

- j darbininkišką valdžiąišnieki-
Tas laikraštis pridengtas

, bot tikre-
i nybėje yra darbininkų priešų

liepė savo pasekėjams neskai 
tyti.
varo
kitus

Dabar jis netiesioginiai 
boikotą prieš “Laisvę” ir 
d a rb i ni nk išk u s 1. a i k raš-

SYKIU BUS IR 
PAMINĖJIMAS SUŠAUDYMO LIETUVOJ KETURIŲ REVOLIUCIONIERIŲ

VakareLietuvių Darbininkių 
vienijimo pirma kuopa rengia i 
kepurių balių nedėlioj, sausio 

j 10 d., “Laisvės” svetainėje; J 
į pradžia 6-tą vai. yakare. Šo- 
i kiams bus geya orkestrą, grięš 
j įvairiausius .šokius. Buis'ska- 
i iš'llimėjTmas ^‘žiedej ' ! Draugas R.TVIIZARA, Ką tik Sugrįžę iš Sovietų Šalie,

karolių ir auskarų. Bet kepti- ' DAINUOS AIDO-LYROS CHORAS.
' rių tai bus daugiau uz viską.

Šis parengimas yra ruošia
mas naudai Lietuvių Darbiniu-, 

jkių Susivienijimo Amerikoj 
Pirmo Rajono. Todėl Į šią 

1 pramogą rengkitės ne, tik 
į brooklynietės ir brooklyniečiai, 
! bet ir visos New 
■ linkės draugai ir 

Kviečia

Yorko apie- 
draugės.
Rengėjai.

ĮŽANGA VISIEMS UžDYKĄ

1932 į A.L.D.S. Ill KP. 
SUSIRINKIMAS

A.L.D.S. 111 kuopos mėne
sinis susirinkimas Įvyks trečia
dieni, sausio 6 d., pas A. Bie
liauskienę, 101-54—UOth St., 
Richmond Hill, N.Y. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Visi nariai
būtinai dalyvaukite, • nes yra • 
'datigr svarbių dalyką' aptari
mui.

Kadą visame kapitalistiniame pasaulyje siaučia nesvietiškas križis ir vien Amerikoj yra 
apie 12 milionų bedarbių, o visose buržuazinėse šalyse 45 milionai bedarbių išviso, ir dar- 
bininky vargai eina vis skaudyn,—tai kiekvienam žihgeidu išgirsti, kaip gi Sovietų Sąjungos 
darbiinnkai susitvarkė, kaip jie be ponų, be kapitalistų visiškai panaikino bedarbę, t kas
dien gerina sau būvį ir budavoja savo šalies pramonę, ūki ir kultūrą Tą viską aiškiai h* 
plačiai išdėstys drg. R. Mizara, išbuvęs tris mėnesius Sovietų Respublikoj ir ką tik sugrį
žęs-atgal į Jungtinqs Valstijas. Apart to įdomaus pranešimo apie Raudonąją Darbininkų 

; Tėvynę, bus prakalbos ir apie dalykų stovį Lietuvoje, minint penkių , metų sukaktuves nuo 
to laiko, kai fašistinė Smetonos valdžia nužudė geriausius darbininkų klasės ‘ kovotojus 
draugus Kazį .Giedrį, Karolį Požėlą, Juozą Greifenbergerį ir Rapolą čiornį. D, J. Siurbą, kal
bėdamas apie tokią fašistų piktadarystę, suriš tą įvykį ir su Amerikos lietuvių darbininkų 
judėjimu ir su bendrais opiausiais* darbo žmonių reikalais dabartiniu momentu, šio gi ma
sinio mitingo papuošimui ir paįvairinimui didysis“ AIDO-LYROS CHORAS DAINUOS skam
biausias dainas, tihkainiausias darbininkiškai, publikai.
t Darbininkai ir darbininkės, bedarbiai ir bedarbės, visi ir visos urmu traukite į tą NEPA
PRASTĄ MINIŲ MITINGĄ, 1932 m. SAUSIO 8 D., MILLER’S GRAND ASSEMBLY SVE- 
TAlNfiJE, BROOKLYNE. ;

Rengėjai:
;YOrkC> darbininkiškų draugijų

' sąryšio Komitetas.
IWW ĮĄHAI Valdyba.

Tele.fonui: Bell — Oregon 6136

Keystone — Main 1417

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 ' IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc 
M. TEITELBAUM, Manadžeris 
Įžanga Dieną ir Naktį 50c 

Subatos vakare 75 centai ‘ 
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—35c... 
Naujai: perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati- 
darė naujausios rūšies maudynes šu moderniškais pa- 
gerinimais. Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu.. Lapuotos vantos išsinūrinuii veltui!

.Moterims panedėliais ir utarninkals, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai', vakare. Trys’ gariniai 1 
kambariai delei i.šsinėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga- 
rantuotu patarnavimu.

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

KELRODIS: B. M. T. elevciieriu; išlipt ant Flushing Ave. stoties; 
B. M.' T. subway—išlipt ant Montrose Ave. stoties; visais 

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Tapkite šoferiu ar mechaniku. Ifr 
mokite šio amato seniausioj ir ga
liausioj Įtaisytoj mokykloj. Vienati
nė Lietuviška-Amerikoniška Automo
bilių Mokykla, kuri turi garadžių ir 
taisymui dirbtuvę praktiškoms lekci
joms ant visokių rūšių taisymo. Mo
kiname generaliai visiško perstaty
mo, carburetor ir visas sistemas 
elektros pritaisymo prie automobi- 

pilnų mechanikos kursą mokestis labailiaus. Ekspertui instruktoriai.
prieinama, patvarkyta lengvu išmokėjimu.

Pilnas važinėjimo kursas, jimant ir smulkius pataisymus, $25.00. Spe- 
i cialis važinėjimo kursas $10.00. Laisnius gvarantuojame.
! Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. Sekmadie
niais 10 vai. ryto iki 2 vai. po pietų.

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

. A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

Įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos j v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę s vėtai- i 
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimais ir t. t., 
tik 3 blokai nuo 
Staen Island , Fer
ry. V1NAS

Luti 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 {vairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

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

VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ
AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLA i

126 E. 14th STREET, Near 1st Avenue NEW YORK CITY

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

nardymui, tutniaynta*. euitatyMa*, anpraat e!ektrik< ir ■oagnetUm*. ir vailavlna*. 
ir plapu automobilio; mokinam dleuoml* ir vakarai* lietuvių Ir anglę kalboaą. 
Mokytojai* yra tywū* ek«perUi—L. TICHNIAVJOIUS, B. J. VAITKUNAB ir kiU- 
Leidimą (Lloenee) ir Diplomą gyarentuojanae už mažą užmokėją. Mee padedam 
kiekvienam prie pirkimo karė. Užeirattymae | mokyklą kiekvieną dieną nuo # ryte 
iki 9-tai valandai vakaro. Nedėlioja nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
Ml H. Hth STREET Near 1st Avenue NEW YORK CITY 

Telephone, Algonquin 4-404*
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Antradienis, SauVIETINES ŽINIOS

Ką Naujo Drg.R.Mizara Sužinojo per Virš 
Pustrečio Mėnesio Sovietų Respublikoj?

Kas Dedasi Lietuvoj ir Kaip ■ kų kovotojų : Giedrio, Greifen- 
Galime Pagelbėti Lietuvos bergerio, Čiornio ir Požėlos, 
Darbininkų Judėjimui — kimiuos sušaudė fašistinė Sme- 
Aiškins drg. J. Siurba. tonos valdžia. Apie Lietuvos 

j klausimus ir įvykius kalbės 
I drg. J. Siurba.Dauguma laukė drg. Miza- 

ros sugrįžtant iš Sovietų Są
jungos, kur jis praleido virš 
pustrečio mėnesio; žmonės 
įdomavo, ką gi R. Mizara ga
lės daugiau apie Sovietus pa
sakyt prie to, ką jau, girdi, 
mes žinome iš laikraščių. Mat, 
visų yra tokis naujautimas, 
kad savo akimis matęs ir loc- 
nomis ausimis girdėjęs žmogus 
geriau dalykus nupieš, negu 
galima būtų apię juos apsi
skaityti iš rašto.

Drg. Mizara sako, kad žmo- 
j gus negali net mintyje persi- 
į statyt to milžiniško statybos 
j darbo, kuris dabar eina Sovie- 
i tų Sąjungoj; reikia, girdi, ma- 
j tyt, kad, galėtum pilnai įsiti- 
• kint. Ir iš to matymo jis nu- 
■ pieš, kaip Sovietuose statoma 
gigantiški fabrikai, elektros 
stotys, kokie yra įsteigti mil-

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 1-mos Kuopos 
Metinis Susirinkimas

L.D.S. 1-mos kuopos metinis 
susirinkimas įvyks 7 d. sausio 
(January), “Laisvės” svetai
nėj, kampas Lorimer ir Ten 
Eye k Sts., Brooklyn, N. Y. Pra
džia 8-tą vai. vakare. Visi na
riai ir narės, dalyvaukite su
sirinkime, nes bus šiame susi
rinkime duodama kuopos me
tiniai raportai. Taip pat rei
kalinga, kad kiekvienas narys 
ateitų į metinį susirinkimą ir 
visi užsimokėtų savo duokles, 
kad neliktumėt suspenduoti.

šiame susirinkime bus nomi
nuojama nauja Centro valdy
ba sekantiems dviems metams. 
Tad visi nariai dalyvaukite, 

i kad galėtume tinkamus narius 
nominuoti į mūsų organizaci
jos Centrą.

J. Kairys, Sekr.
68 Maujer St., Brooklyn, N.Y.

Kerta 10 Nuoš. Anglies 
Išvežiotojams

NEW YORK. — Anglies 
pardavinėtojų sąjunga nutarė 
numušt 10 procentų algas sa
vo darbininkams, anglies išve
žiotojams ir kitiems; anglies 
biznieriai tikisi, kad jeigu ku
rie jų darbininkai pasipriešin
tų tam uždarbio nukirtimui, 
tai galima būtų gaut bedarbių 
į jų vietas. New Yorko Be
darbių Taryba šaukia, kad be
darbiai nei vienas neimtų to
kio stueiklaužiško darbo.

(Daugiau vietos žinių 5-tam 
puslapyje).

«—»•----m—w—““ —— »u---- n —-»•—M — im—w—•«——«
I

I Neužmirškite ir Manęs 1 
j Dovanom ar patys sau noreda- 
»mi pirkti laikrodžius, daimantus | 
I ar bi ką iš auksinių daiktų ži- ! 
i nokite, kad pas mane pigiau nu-J 
Į sipirksite. 1

J ĮVAIRŪS LAIK- j
I.RODŽIAI NAU-'į®A^Wfc? 

j JAUSTOS MADOS I
luž PRIEINAMĄ
I /ft/ h
’ KAINĄ 1

|
I Taipgi taisau visokius laikrod- ? 
| žius ir kitus papuošalų daiktus., I 
1 Taigi kreipkitės pa> mane, o ašį 
I stengsiuosi pilnai patenkinti. .
I VIKTORAS JANUŠKA | 
Į 127-17 Liberty Avė ?•
| Tarpo 127 ir 128 gatvių f 
J Richmond Hill, N. Y. I

III:—‘•IRi.yu-*—'k* M. —*
i

oš

žiniški kolektyviai ūkiai, tar- 
|tum begaliniai; kokiu pločiu 
į ten varoma kultūros ir apšvie- 

Todel laukusiems dabar bus i tos darbas; kaip prašalinta 
proga išgirst draugo R. Miza-J bedarbė ir aprūpintas gyveni- 
ros įspūdžius, ką jis matė ir mas visų darbo žmonių.
pats patyrė Sovietų Respubli-1 Vakaro paįvairinimui dai- 
koj. Tatai jis išdėstys savo: nuos Aido-Lyros Ch'oras.
prakalboje penktadienį, sau-Į šį lietuvių darbininkų masi- 
sio 8 d. vakare, didžiojoj Į nį mitingą rengia Didžiojo 
Grand Assembly svetainėje, j New Yorko Darbininkiškų Or- 
kampas Grand ir Havemeyer: ganizacijų Sąryšis, kuris kvie
sta., Brooklyne, kur tuo pačiu i čia visus į šias nepaprastas 
kartu bus laikoma ir paminėji- > prakalbas. įžanga visiem vel- 
mas keturių Lietuvos darbinio- tui.

Nei Vienas Tarpi Darbininku 
Apsigynimo 17 Kp. Narys 
Negali Pasilikt Namie, Sausio

ačiu aukojusiems draugams. 
Tokios aukos pakelia ūpą ir 
priduoda daugiau energijos 
Bedarbių Tarybai.

I BEDARBIŲ 
KONFERENCIJĄ

Draugai ir draugės, kurie 
esate išrinkti delegatais į Be
darbių Tarybos Komitetą, tu
rite dalyvaut bedarbių konfe
rencijoj, kuri įvyks sausio 14 
d. vakare, po num. 61 Graham 
Ave., Brooklyne. A,part to, 
kiekviena organizacija, drau
gija, kliubas bei kuopa, turi 
išrinkt po tris delegatus ir at
siust į šią konferenciją, kur 
bus apsvarstyti ir išdirbti pla
nai, kaip sėkmingiau bedar
bius organizuot ir visiems iš
vien kovot už jų reikalus.

V. Kancevičius.

PARDAVIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Šv. Jurgio Draugijos metinis su
sirinkimas įvyks trečiadienį (sere- 
doj), sausio 6 d., 1932 m., Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubo svetainėje, 

i 80 Union Avė., kampas Stagg Št. 
I Pradžia 7:30 vai. vakare. Visi na- 
Į riai kviečiami būtinai dalyvauti, nes 
I turime svarbių reikalų apkalbėti.
Kurie jau mokestis esate užvilkę, 
malonėkite užsimokėti, kad laike li
gos nebūtumėte suspenduoti..

Sekr. J. A. Draugelis.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA 5-kių kambarių for- 
nišai, naujos mados. Galima ir 
kambarius randavoti; kambariai ga
ru apšildomi, su visais naujais įtai
symais; rcnda nebrangi. Matyt ga
lima nuo 5 vai. po pietų iki vėlai 
vakare. Kreipkitės: Alice, 301 
Hooper St., Apt., 31, Brooklyn, N.Y. 
Tel., Stagg 2-7344.

(3-4)

Biznieriai, Garsinkites 
“Laisvėje.

6 d., Trečiadienio Vakare

KRAUJO' SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų lisas kraujo ir odos, 
l’adruuu ištyrimų kraujo ir šlapumo.

DR, MEER
156 \V. 4 lt h St., Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia- . 

listas išgydo įvairias kojų Ii- Lj 
(jas, patinimus, gyslų ir są- Kj 
narių įdegimus be operaci- My 
jos taipgi ir kitas ligas. JJ7 
Kreipkitės pas:

DR. OTTO MEYER
’ 208 West 54th St.

New York City
Valandos paprastomis dienomis 

nuo 2 iki 6 vai. po pietų. Tre
čiadieniais ir šeštadieniais nuo 
11 iki 1 valandos. Sekmadieniais 
ofisas uždarytas.
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MOT. LAUKUS, Fotoį
214 Bedford Ave., Brook

(Jcruiusia Studija l'rooklųne.
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Nepaprastas bus Tarptauti-! 
nio Darbininkų Apsigynimo 
susirinkimas seredoj, sausio 6 
d., vakare^ “Laisvės” svetainė
je. Jame bus plačiai išdėsty
ta, kaip Tarptautinis Apsigy
nimas 1 'turi persiorganizuot. 
Mat, darbininkų ir bedarbių 
kovos šiandieną yra kitame 
laipsnyje, kaip buvo pirm ke
lių i metų; reikia, todėl, ir 
Tarptautinis Darbininkų Ap
sigynimas pertvarkyti, kad ge
riau atsakytų toms kovoms. 
Tą viską išaiškins organizato
rius iš distrikto. Susirinkę na
riai statys jam klausimus ir 
dalyvaus diskusijose.

Visi nariai Tarptautinio i 
Darbininkų Ausigynimo 17-tos į 
kuopos, būtinai sueikite į tą > 
susirinkimą. V e i k 1 e s n ieji . 
draugai, kurie nuolat lankote ■ 
savo organizacijos mitingus, ’ 
paraginkite ir visus kitus na- j 
rius dalyvaut šiame susirinki-1 
me. Su pradžia naujų metų I 
pradėkime darbą su panaujin
tu akuratnumu ir veiklumu.

Seredos vakaro susirinkime, 
turime priminti, dalyvaus ne 
vien T.D.A. 17-tos kuopos na- 
riai-lietuviai; jame bus ir 
draugai iš rusų, ukrainų ir 
lenkų Tarptautinio Darbinin
kų Apsigynimo kuopų.

Lietuvių kuopa yra skaitlin
giausia iš visų kitų k T.D.A. 
kuopų Brooklyne. Bet žiūrė
kime, kad kitataučiai draugai 
nepadarytų mums gėdos: nes 
iš mažesnių jų kuopų gali kar
tais sueiti daugiau narių, ne- į 
kaip iš didžiosios mūsų 17-tos; 
kuopos, jeigu tik nepasisteng
sime. Juk panašus bendras? 
susirinkimąs buvo,šauktas jau 
gruodžio 23 d., ir draugų lie
tuvių, visai mažai tada suėjoL.

Atitaisykite a p s i 1 e i dimo 
klaidas, kurias darėte praei
tyje, ir visi iki vienam daly
vaukite Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo sekcijos vi
suotiname susirinkime, sausio 
G d., seredos vakare.

Parama Bedarbiams per 
Aido-Lyros Vakarėlį

MATHEW P. BALLAS 
(B(ELAUSKAS) 
G R A BŪRIUS 

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

MŪSU ĮSTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų žaliu, ir iš čia 
PAS1UNČ1AM t KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
P1RMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINL AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATĄRNAUJAM NUVEŽTI I LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 

Y? PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETAx SAVO 
W MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI,*

ĮJ VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS 1 MUS, O ME'-
KUOGERIAUSIA1 PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIEN\ IR NAKTL MŪ 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA. { ( į į
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12 th St.
ir 3rd Avės
YORKE

KAROLIS POŽĖLA
Sveria 192 Svarus

GEORGE ZARYNOFF
Sveria 205 Svarus

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8
Nedčliom nuo 10 iki 2

Odos, ligos gydomos su _X;ray ir 
patinusias gyslas įčirškinimais

KAROLIS POŽĖLA

Ristynes St Nicholas Rink, 69 f. 66th St., New York
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JONO ARBA 
PETRO

Kainos, po 
10c ir 15e

Tai’ .
LIETUVIŲ 

IŠDIRBYSTRS
CIGĄRAI

5 
£
S

£ 
£

£
5;
5

£ 
£

£ 
£ 
£
£ 
£ 
£

S 
E

POŽĖLA su ZARYNOFF
VYRIAUSIA PORA SEKANTĮ 

TREČIADIENĮ

Zarinoff yra galingas uk
rainietis. Jis Šiame turna- 
mente yra paguldęs visą ei
lę vyrų, kai ąžuolų. Gi Po
žėla irgi patiesė su kuom 
tik jis susikibo. Dabar yra 
suporuoti tie .du sylinčiai, 
kurie laušis iki pergalei.

Tūkstančiai sporto mėgė
jų ginčijasi, neišrišdami 
klausimo, kuris iš jų dvie
jų galingesnis. Teisingai 
apie tai žinosime sausio 6-tą 
diena.

3 
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MEDICIN. DAKTARĄS ji

S. A CERNOV .3“
223 2nd Ave. & 14th St.-

Room 15, New York
Gydau įvairias ligas:

Staigias ir chroniškas; Odos 
ir kraujo; vyrus ir moteris... 
Padarau išegzaminavimą krjfti- 
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 

Sckfoadi'-iiais, nuo 
12 iki 3 valandai po pietų

Tel.: Tompkins Square 6-7697

MEDICINOS DAKTARAS

B. BAGDASAROV
. 200 Second' Avd*.

Tarpe 12 ir 13 gatvių
GYDAU: KRAUJO IR LYTINIŲ 

ORGANŲ LIGAS
Valandos, paprastamos dienomia nao 11 
ryto iki 1 po pietų. Vakarais nuv 5 iki 
8 vai. Sekmadieniais, nuo 11 ryto iki 
2 vai. po pietų.

Teief. ALGANQUIN 4-8294

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.

JONAS SjipKE
Fotografas

šiuonū pranešu sąvo kx 
riams, kad perkėliau savo

napjon 
po n u 
512 Mai 
k a m p. I 
way, Cl 
Street 
Brooklyn

Naujoj 
studija 
geriau |i 
todėl pav 
padaromi 
puikiausia

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Bro. 

.BROOKLYN. N. Y.
Tel. Dickens 2-1182
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3
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SKAITYKIT. PLATIi
“LA IS V L M

Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Naujoku Ggary

Petras Naujokas
Savininkas

] Telephone, Greenpoint S-2310

; J. Garšva
Grąborius

UNDERTAKER
; i AflDOTUVIŲ DIRBKTOKina

> . : *. I T r % 4 : x

latj&l^amnoja it lai|oj» .rtumlruala* 
ant vi šokį, kftpinįą; ,pat«amdp au
tomobilius Lr karietas veselijoms, 
trikitynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue •
BROOKLYN, N. Y.

A. IUDZEVK 
GRABORIŪS
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Av 
(Arti Marey Avenue 

BROOKLYN, N. Y

aaiiiąmsmaiiisiiiBiiiaiiioiiigiiioiiiaiiisiiiaiiiamoiiioiiiamsinainoiiiomsiiioi

’ Aido-Lyros Choro vakarėlis, 
pasitinkant naujus metus “Lai
svės” svetainėje, puikiai pavy
ko; publikas, daugiausiai jau
nimo, buvo pilna svetainė; ga
lima suprasti, kad ir pelno 
bus.

Man besisukinėjant tarp pu
blikos, sutikau gerų draugų, 
kurie aukojo bedarbių naudai. 
Kazys Maculionis davė $1, 
Mykolas PJejiys 25ci ir Petras 
Paltanavičius 18c. širdingai

£

Risis net šešios poros žymiausių ristikų
JIM BROWNING RISIS SU KARL LĘMIE ir kiti pasaulinės reputacijos 
atletai. ’ . .

PRASIDĖS 8:15 VAL. VAKARE ĮŽANGA GANA PRIEINAMA
3:

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 
Dirbtuvė

361 Broadway, 
Brooklyn, N. Y.

BIZNIERIAI GARBINKIT 
ĖS ^LAISVĖJE”

DeKAVOJU pacientams
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi pr 

manęs del mano profesijos ^patarnavimo jų sveikat 
praeityje ir aš pasižadu taip pat ateityje patarnav 
jiems savo profesijos srityje, kaip aš tarnavau per 5 
metus.

DR H. MENDLOWITZ
2220 AVENUE J BROOKLYN, N

, ■ ) i ■ ' . i

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

Telefonas, Midwood 8-6261 •




