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Darbininkai Visų Šahų» 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite 

Pasauli!

A.L.D.L.D. nauja brošiūra 
“Naujo Karo Gaisras” už Sa
vaitės laiko jau bus atspausdin
tas ir atiduota apdarinėtojui. 
Brošiūra turės 64 puslapius. Ji 

' bus papuošta daugeliu paveiks
lų ir atsakys į šių diemj klau
simus^ imperialistų prie karo 
prisirerigimai, jų planai pulti 
Sovietų Sąjungą, Mandžurijos'

> užgriebimas per Japoniją ir 
kas toliaus, bedarbė ir kaip ji 
didina karo pavojų. 

♦ •<< * 
•r * ’ ’ 1Šią brošiūrą gaus visi A.L.D. [

į į.Į>. nariai dar už 1931 mętųs. | 
Jos spausdinsime apie 2,000 
koriji/ daugiau, kaip kitų. 
Kiekvienos kuopos pareiga pas
kleisti ją kuoplačiausiai. Bro
šiūros kaina bus tik 20 centų. 
Kuopa*gaus ją tik už pusę kai
nos, kaip ir kitas mūsų draugi
jos knygas. Todėl užsakymus 
siųskite tuojaus, kad kartu su 
priklausančiomis kuopai kny
gomis galėtume pasiųsti ir par
davinėjimui brošiūrų.

* * * 
Draugai, mokėkite duokles.

Dar daugelis kuopų siunčia už 
1,931 metus. Mat, viešpataujanti 
bedarbė daugeliui darbininkų 
neleido laiku pasįmokėti. Kurie 
sutinka pasimokėli, iškolektuo- 
kite dar ir dabar ir siųskite į 
Centrą.

Mokėkite duokles ir už 1932 nimo.
metus, nes tuojaus eisime prie ne tik streiko vadai, bet ir 
leidimo sekamos knygos del šių 
metų, j Pinigai yra reikalingi 
turėti ant rankų.

* * *
! Oportunistai šaukė, rėkė, kad 
A.L.D.L.D. “krinka, smunka”. 
Bet matydami/ kad jų riksmas 
yra vėju pamuštas, puolėsi 
draskyti mūsų organizaciją, tai 
yra, A.L.D.L.D. kuopas ir aps
kričiui/ grobti iždus ir kenkti 
kiek ^.tiktai gali. Jie pirm 

’>‘*L«tišvė,S;”: šėHrtinkų • suvažiavi- 
mo j šaukė: “Jeigu ibimbiniai už
ims “Laisvę”, tai nei iki Vely
kų į ji j heišsjlaikys!” Reiškia, 
dengėsi šalininkais “Laisvės”, 
būk .jįie gelbėja ją nuo tų, ku
rie- neva nori išmainyti ant 
“Daily Workerio”, o kas vėliau 
atsitikė? ’ Jiems “Laisvės” ne-

♦ reikia.- Jie ją apspjaudė ir iš-

NAUJI UŽPUOLIMAI ANT MAINIERIŲ: I VISUS AMERIKOS UETUVIŲ darbininku BAISIOS ŽINIOS APIE SMETONOS TE- 
LITERATŪROS DRAUGIJOS NARIUS JSUAREŠTAVO T. D. APSIGYNIMO 

ADVOKATĄ Naujojo Centro Komiteto Pareiškimas
Brangūs Draugai!

Pereitieji metai mūsų organizacijai buvo itin svarbūs 
", Politiniai sugedę elementai, vadovaujami rene-• 4 ' • | | otelei *Keturi Tūkstančiai Mainieriy vėl Demonstravo prie Teismo gatų Pruseikos-Butkaus, bandė organizacija pasukti į 

Rūmu; šešių Nauju Kasyklų Darbininkai Išėjo j Streiką; kontr-revoliucinę vagą, kuria eina jie patys.. Matydami
Generalis Streiko Komitetas Nutarė Kovą Tęsti
PINEVILLE. —Sausio 7 ; bėjo visa eilė streiko vadų, 

d. turėjo įvykti teismas ne- Niekše ponia Hutchins, 
senai suareštuotų devynių galva Raudonojo Kryžiaus, 
streiko vadų. Tarptautinis pareiškė, kad “streiko va- 
D a r bininkų Apsigynimas I dus reikia nulinčiuoti.” Ta 
pasiuntė advokatą Allen |pasiutėlė buržujė rėkė: 
Taub ginti tuos draugus, i “Jeigu aš gaučiau užtenka- 
Bet valdžios teroras nebetu-1 mai žmonių, tai pati vesčiau 
ri jokių ribų, todėl policija gaują, 
griebė ir suareštavo advo- raudonuosius iš kalėjimo ir 
katą Taub. Vadinasi, iš 
suareštuotų draugų atimtos 
visos pilietinės teisės, užgi- tacija už žudymą streikie- 
nant jiems teisę turėti ad- rių ir jų vadų, 
vokatą’ teisme del apsigyni-

Niekše ponia Hutchins,

išimtumėme tuos

•nulinčiuotumeme.” Buržua
zinėj spaudoj eina plati agi-

RORĄ PRIEŠ LIETUVOS DARBININKUS

Ketvirtadienį sustreikavo 
Dabar sėdi kalėjime dar šešios kasyklos Bell pa

viete. Generalis streiko ko
mitetas laikė susirinkimą, 
kuriame dalyvavo 500 mai- 
nierių atstovų. Jie atstova
vo 8,000 streikuojančių mai- 
nierių. Komitetas nutarė 
streiką praplėsti ir išrinko 
Pildomąjį Komitetą iš 16

jų advokatas.
Teismas suareštuotų liko 

vėl atidėtas iki sausio 9 d. 
Sužinoję, kad vadai bus tei
siami sausio 7 d., susirinko 
keturi tūkstančiai mainie- 
rių prie teismo rūmų ir rei
kalavo jų paliuosavimo. Kai- narių.

L.D.S. NARIAI BROOKLYNE NOMINA 
VO KOMFRAKCIJOS SIŪLOMUS 

DRAUGUS
BROOKLYN. N. Y.—Sau- tuvių Frakcijos Centro Biu- 

sio 7 d. įvyko Lietuvių Dar- ro atsišaukimas delei parti- 
leid° savo kontr-revoliucinį la- bininkų Susivienijimo 1-mos jos naujų narių vajaus. g0Sj 

Kuopa nutarė duot 5 nau-i

— ... .. _ D
kad Centro Komitetas, ir didžiuma apskričių ir kuopų | 
valdybų ir milžiniška didžiuma narių jų neklauso, bet 
eina su revoliuciniu proletariatu, Komunistų Partija ir 
Komunistų Internacionalu, tie elementai pradėjo organi
zaciją griauti. Tūli iš jų, prisisukę prie organizacijos 
pinigų ėmė juos vogti ir nešti savo leidžiamam kontr
revoliuciniam lapeliui.

Jie pradėjo leisti “Naująją Gadynę”, per kurią lieja 
šmeižtus ant mūs atskirų veikėjų, organizacijų ir viso ju
dėjimo. Centro Komitetas prieš tai negalėjo ir negali 
užsimerkti. Jis su griovikais ir revoliucinio darbininkų 
judėjimo priešais kovojo ir kovos. Jis, su beveik vienbal- 
siniu pritarimu visų organizacijos narių, pašalino iš mūs 
eilių politiniai sugedusius elementus. Jis pasiryžęs vesti 
neatlaidžią kovą ir toliau su tais, kurie prisidės prie mūs 
judėjimo ardymo ir rems kontr-revoliucinę grupę ir jų 
gazietą.

Dėka Centro Komiteto, apskričių komitetam ir mil-1 
žiniškos didžiumos narių pasiryžusiam proleta
riniam nusistatymui, ardytojams ir vagišiams betgi 
nepavyko organizacija pažeisti. Priešingai, mūsų A.L. 
D.L.D. iš to tik sustiprėjo ideologiniai ir organizaci
niai. Iš organizacijos atsiskyrė tik keletas nepataiso
mų, politiniai sugedusių žmonių, kas mūsų A.L.D.L.D. 
išeis naudon, kaip 1919-20 metų menševikų vagystės ir 
bandymas draskyti organizaciją A.L.D.L.D. tik sustip
rino.

Pruseikos-Butkaus klika, be abejojimo, dar ir dar ban
dys mūsų veikimui ir. pačiai organizacijai kišti koją, ją 
šmeižti ir pulti. Bet ir tas nieko nepadarys, jei mes visi 
kaip vienas stovėsime organizacijos rpikalų sargyboj ir 
drąsiai atmušime ardytojų, kurie eina į kontr-revoliuci- 
,nierių abazą;' puolimus, i £ pašaJihtijfil'i ’̂ ALDEI). rieĄė- 
gatų vietas kiekviena kuopa ir narys privalo gauti de-. 
šimtis ir šimtus naujų narių—darbininkų. Panašiai pa
sielgė chicagiškė A.L.D.L.D. 19-ta kuopa, kuri parodė 

j duris Pruseikoms ir Strazdams.
, Organizacinis vajus pereitais metais, atsižiūrint į ne

palankias sąlygas, buvo sėkmingas: gavome tarpe 400- 
500 naujų narių ir suorganizavome 6-šias naujas kuopas. 
Bet organizacinis darbas čia neprivalo sustoti. Nau
jus narius verbuoti turime visada, prie kiekvienos pro-

Drg. Kasperaitis Nuteistas Sušaudymui; Vokietijos ir Fran- 
cijos Komunistai Protestuoja prieš Smetonos Terorą; 
Amerikos Lietuviai Darbininkai ir Jų Organizacijos, Pri
valo Pakelti Balsą prieš Kruviną Terorą Lietuvoje i ; ■■■

pą, ' kuopos susirinkimas. Pla- 
Tą pat jie padarė ir ALDLD’. '■Čiai. k_alb?ta aP« 1 . ..

reikalais.
kad mes “krikdome” < _ _
ciją. Gavo per nosį laike nomi- kandidatai gavo didelę dau- 
nacijų, tai dar daugiau, juos gumą, 
apėmė pasiutimas. Veik xvisos 
A.L.D.L.D. kuopos dalyvavo i 
bendrose konferencijose ir pas
merkė. renegatus. Puolėsi jie 
dabar ant A.L.D.L.D. draskyti, 
plėšti ir apvogti ją. Nudegs na
gus. Mes nežūsime del šimto, ki
to, kurį jie pavogs ir užgrobs. 
Mes gyvavome ir gyvuosime. Ir 
atpildymui žalos, gaukime kuo 
daugiausiai naujų narių į A.L.
D.L.D. eiles.

• r į '.J, , ♦ < « *

Šipmią sekamos A.
► naujų na- 

Drg. V. V? Vasys; iš Chi- .• i’ . ' *• _ - . ..Iii

kandida- jus narius į komunistų ei-Į 
Iškarto’šaukT rėks;!tus ! Pydomąją Tarybą. Ko- les.

organiza- munistų Frakcijos siūlomi
. 1 ' T • 1 j • _ 1*1.1 1

(Tąsa 2-ram pusi.)

“L.” Rep.

Sioimą >qienomig s« 
L.D.IąŲ. kuopos gąvo

• ’ ■ * ■w-v ■-* Ar * ♦nų: ę .
cagosj įrisiuhtė aęlikącijas'- Š 
niują ų airių i? ’/aso, kad 154 
kp. Višo (T9&1! metais) '• gavo * 9 
naujus hfe^ius.'' <‘Drg. Rt Beniui- 
šis, sekretorius. didžiaUslos A.L. 
D.L.D5<kp., prisiuntė, 3 naujų 
narių aplikacijas į 52, kuopą, 
Detroit, Mich. ’ Drg. j. Kirstu
kas, iš Chicagos, prisiuntė 4 
naujų narių į 104 kuopą. <

Oportunistai siūlė 
savo sleitą, bet mažai 
kėįų tegavo.

Nominacijų pasekmės:
Komunistų siūlomi dram' 

gai:
Pirmininku, d. R. Mizara, 

46 balsus. Vice-pirm., B. Sa- 
laveičikas, 44 b. Sekret., Jes- 
kevičiutė, 47 b. Iždininku, 
Dr. Kaškiaučius, 41 b. Iž
do globėjais: J. Grybas, 38, 
Mikita, 29, J. Bimba, 16. 
Dakt.-kvotėju, Dr. Palevi- 
čius^ 3$-b.. ... į kbyą, liepia jiems pasiteil-

fOportlihistų sleitas •'gavo kinti maldomis, prezidentas
I ’ Hooveris tą; kunigužį' gra-sekamai:"'•< -i’ J

‘Bacevičiui, 8 balsus; Ma
tulis, 78’ :b.; Steponavičius, • 7 
b:; Jūsius 4 ’b.;* Jineikis,. 7 
b. ;■ Dr. Repšys 7 b. ' (

Kuomet buvo perskaity-
_ _____ ; O į tas■ oportunistų sleitas, tai 
naujoš 95 kudpos sekretoriuj d. daugelis nustebo, kad . jie 
W. Karosas, iš Kapuskasing, saV0 ^leite 'turi’ d. Salavei- 
Kanados, vdl prisiuntė 2 nauju į čiką. Vadinasi; jie tebeskai- 
nariu. Kiti drauga, po mažiau. | to „ gav0 pasekgju. Tai pa. 
Reiškia, mūsų organizacija gc- <jJ u
rai auga.

Vokietijos Bedarbių
Armija Nuolat Auga

BĘRLYN.—Sausio ,1d.
Vokietijoj buvo 5,666,000 be-J prie; 6 kuopos, o turi būti 
darbių. Bėgyje paskutinių į prie 123 kuopos, Paterson, 
dviejų ( savaičių *. gruodžio | Ni J.? L • \ i - n : . i 
mėn.r 1931 m,, bedarbių.ar-Į ,Susirinkime ibuvo skąity- 
mija paaugo ant 316,000c p'Djas Komunistų Partijos Lie-

žeminimas d. S. : statyti jį 
tarpe revoliucinio judėjimo 
išdavikų.- >•

Komunistų frakcijos * su
rašė įvykus klaida delei 
patersoniečio J, Bimbos, pa
žymėta,: kad jis priklauso

EXTRA!
Trys Bedarbiai Mirė . Japmljos s0Btlneje Tokio 
Badu Kun. Cox ‘Armijoj’ koki_s Ktai KKoi;ej°? tautietis 

a 0 mete bombą, kuri trukus po 
pravažiuojančio imperato
riaus Hirohito ratais, sau- 

! šio 8 d. Bet bomba visai ne
kliudė Japonų caro.

Tuojaus tapo suimtas vie
nas minioj buvęs, korėjietis 
Rihošo; kaltinamas pasikė
sinime . užmušt Japonijos 
valdoną. > >

Galimas, daiktas,, kad tai.tik 
nauja. Japonų t imperialistų 
sudaryta; provokacija.; Vei
kiausia Japonijos »^aldinin-.' 
kai panaudos tą! nekenks
mingą. bombą, kaip prieka
bę pasmarkint persekiojimą 
ir terorą prieš bruzdančius 
gyventojus Korėjos; ’kurią 
Japonai užgrobė keliolika 
metų atgal. Bombos inci
dentas gali taip pat;būt pa
teisinimas valdžiai dar . sun
kiau prispaust pačios Japo
nijos darbininkų judėjimą, 
ypač gi komunistinių darbi
ninkų varomą pasipriešini
mą vis tolesniam “savo” im
perialistų briovimuisi į Chi- 
niją.

Tuo pačiu sykiu, Japoni
jos ministerių- kabinetas, už
ėmęs savo vietą tiktai mė- 
puo j atgal; ; atsistatydino^

WASHINGTON. — Kuo
met buvo suruoštas Nacio- i 
nalis Alkanųjų Maršavimas, 
tai prezidentas Hooveris ir 
kongresas iš tolo neprisilei
do bedarbių komisijos. Gi 
dabar, kuomet atmaršavo 
apgavikas kunigas Cox, .ku
ris vieton bedarbius šaukti 

_ _ _ • ’ 1 f . f ‘m .

žiai pasitiko'ir priėmė. Mat, 
Hooveris žino, kad kunigas 
Cox bjauriai . apgaudinėja' 
bedarbius, kad' jo ’misija 
Washingtone yra ,;he ■ tam, 
kad kovot už bedarbių rei
kalus, bet tam, kad juos pa
laikyti ilgiau pririšus prie 
bažnyčios ir valdžios. ’ ’ r

Coxo bedarbių armija su
sideda daugiausia iš tikin
čių darbininkų. Jie ištik- 
rųjų mano, kad maldomis 
jie suminkštins Washingto- 
no ponų širdis. Apdriskę, 
suvargę, išbadėję penki tūk
stančiai bedarbių .suplaukė 
į Washingtoną. Apgavikas 
Cox jokio prisiruošimo ne
padarė iš anksto, todėl šitie, 
bedarbiai kelyje ikentė tokį 
badą, kad;trys iš jų;.mirė/;

Japonijos sostinėje Tokio

būk tai iš susigraudinimo 
del minimos bombos plyši- 

j mo.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Syracuse, N. Y.—Sausio 

7 d. 150 streikierių, dirbu
sių Lighting kompanijai, 
užpuolė ir apkūlė 20 skebų.

I I
Masiniai areštai, masiniai ir Chaimą Maleravičių, iš 

teismai, baudimas mirčia— viso 15 žmon., nubaudė kiek- 
štai ko dabar griebiasi Lie
tuvos kruvinoji valdžia 
prieš ^darbininkus ir vals
tiečius. Kauno klerikalų 
organas “Aušra” praneša 
sekamas žinias apie terori
zavimą darbininkų:

Kaune mirtin nuteistas 
d. Kasperaitis griežtai atsi
sako prašyti susimylėjimo 
ir todėl bus sušaudytas.

Gruodžio 21 d. tapo su
areštuota “svarbi komunis
tinė” studento Roza šmitai- 
tė. Girdi, pas ją “rado ke
lis egz. komunistiškų laik
raščių ir svarbų susirašinė
jimą su užsienio komunis
tais.”

• Kauno karo komendantas 
nubaudė tris žydus komu
nistus.

Gi liaudininkų “Liet. Ži
nios? , deda sekamą prane
šimą: , ;, ■ , ,

“Nubaūdė J5• komunistų.^ 
Kauno karo komendantas 
už .priešvalstybinį veikimą 
ir visuomenės kiršinimą 
Giršorią Vostoką, Eliją Bile- 
vičių, Emiliją Stankaitę, Gi
lelį Blochą, Šmerelį Maimi- 
ną, B r. Grėbliauską, Joną 
Smilą, Chaimą Goldbergą, 
Zelma'ną Minikovą, Jošelį 
Šochotą, Eliją Cviką, Oha
ją Klebenskaitę, Gitą Gor- 
donaitę, Ch. R. Zalkindaitę

vieną po 3,000 litų piniginės 
pabaudos, arba po 3 mėlt 
kalėjimo. Jiems šie komen
danto nutarimai jau įteikti. 
Dabar laikomi Kauno s. d. 
kalėjime.”

Vadinasi, pradėta masi
niai teismai ir įkalinimai. 
Vien už radimą pas darbi
ninkus revoliucinės literatū
ros, jie baudžiami sunkiųjų 

'darbų kalėjimu.
Drg Kasperaičiui grūmok 

ja mirties bausmė. Kleri
kalų “Aušra” drebančiu 
balsu praneša, kad Franci- 
jos ir Vokietijos komunis
tai pradėjo nešti protestus 
prieš nuteisimą mirtin Kas- 
peraičio. Mes sveikiname 
Vokietijos ir Franci jos dar
bininkus, kad jie pakėlė'bal
są prieš budelišką Smeto
nos valdžią. Mes šaukiame 
Amerikos lietuvius darbi
ninkus ir jų organizacijas 
tuo jaus visur kelti protestą 
prieš einamus Lietuvoj ma
sinius areštus, teismus ir 
j k a I inimus. 1 Reikalaukite 
Smetonos valdžios, kad 'jr 
atimtų rankas nuo d. Kaš- 
peraičio gyvybės. Tegul; 
Kauno budeliai pamato, kad 
Amerikos lietuviai darbinin
kai bjaurisi jų kruvinais* 
darbais, kad Amerikos lie
tuviai eina su Lietuvos dar-;; 
bininkais ir valstiečiais.

I JUNGTINIU VALSTIJŲ IMPERIALISTAI 
REIKALAUJA PRIVILEGIJŲ PLĖŠTI

CHINIJĄ BENDRAI SU KITAIS :
WASHINGTON.— Komu< 

nistų, analyzas, kad susikir
timai aštrėja tarpe įvairių 
imperialistinių grupių už 
rinkas, šiandien puikiai pa- 
sitvirtina. Susikirtimas tar
pe- Japonijos ir Jungtinių 
Valstijų iškyla aikštėn. Jun
gtinės Valstijos pradedą pa
vydėti Japonijai Chinijos. .

. Jungtinių Vįalstįjjų sekre
torius Stimson pasiuntė ašt-; 
rią notą Japonijai. , Toj no-i 
toj Amerikos valdžia pareiš
kia,.. jog ji nepripažins jo
kios sutarties, kuri bus pa
daryta tarpe Japonijos ir 
Chinijos, pagal kurią Japo- 

______  ___  ___ nija pasisavintų Chinijos 
iš proto pasiturintį Olive teritoriją, bei uždarytų du- 
Davenport. Sausio 7 d. jis .ris Amerikai. Amerika rei- 
užpuolė miegančią savo šei- kalauja “atdarų durų” Chi- 
myną ir kirviu nužudė pen- nijoj. O tas reiškia nei 

daugiau, nei mažiau, kaip 
tik reikalavimą, ; kad ir

Fayettevilte, W. Va. — 
Sausio 7 d. čionai iš kalėji
mo pabėgo 19 kriminalistų.

Pittsburgh, Pa. — Tapo 
suareštuotas Louis Ross ku
ris 1914 metais buvo suares- 
tuotąš, nuteistas ant pako
rimo ir pabėgo iš kalėjimo.. 
' ( ‘ , f • I

Tėvas Nužudė 5 Vaikus 
Ir Pats Nusižudė

Azijoj ir tuo būdu pastaty
ti į pavojų Amerikos kapita
lo interesus.

Jungtinių Valstijų vald
žia pilnai sutinka, kad Japo
nija ir kiti imperialistai pla
nuoja puolimą ant Sovietų 
Sąjungos iš rytų pusės, bet 
ji negali stovėti rankas su
dėjus, kuomet Japonija grū
moja užgrobimu Amerikos 
'rinkų Chinijoj. • • >

Vadinasi, naujo karo pa
vojus vėl padidėjo.

Cape Girardeau, Mo.—Fi
nansinis bankrutas išvedė

Japonija Plečia Karą 
Chinijoje

MUKDEN, Mandžurija.-- 
Japonijos kariuomenė užė
mė miestą Shanhaikwan, 
kuris randasi prie pat Chi- 
nijos Sienos. Taip pat < ji 
užgrobė kitus • tris mažės-

kis savo kūdikius, beveik
mirtinai sužeidė savo pačią
ir vieną dukterį ir pas- Amerikos imperialistai būtų nes svarbos miestus. Japo-
kui pats nusišovė. Iš devy
nių šeimynos • narių- tiktai 
vienas 12 metų berniukas iš
liko sveikas, i Nužudytų vai
kų seniausias / 10i metų, o 
jauniausias' 10 mėnesių.

prileisti prie Chinijos plė- nijos karo vadas generolas 
Šimo. Amerikos imperialis
tai ^pamatė, kad Japonija 
ne juokais rengiasi užgrob
ti tą milžinišką kraštą; sus
tiprinti savo spėkas < visoj

Honjo pareiškė, kad Japoni
ja yra nusprendus praplės
ti karo frontą Chinijoj ir 
niekas jos nuo to nesulai
kys,' >
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NEIŠSIPAGIRIOJUSIO LEONO 
PRUSEIKOS PLETKAI

> i ■ i •!

Revoliuciniam darbininkų* 
judėjimui žinoma viena tai- 

j syklė: kuomet asmuo su
genda politiniai, pavirsta 
renegatu, tai jis suniekšėja 
ir asmeniniai. Tuomet jis
įtūžusiai apsiputojęs kram- Kodėl jis neparašė apie tai 
to ne tik patį judėjimą, bet 
juo labiau tuos, kurie seniau 
buvo jįo asmeniniai ir poli- 

b bet kurie,'

munistas, tai kodėl Leonas 
neiškėlė tų Mizaros nukry
pimų tuomet? Kodėl jis ne
darė pastabų Mįzarai Cent
ro Biuro arba (Chicagoj) 
sub-biuro susirinkimuose ?

Prūsoką Gyvatiško 
Renegato Rolėj

Vakąr dienos “Laisvėje” 
tilpo L. Pruseikos ! ■ (‘Kris
lai”, kuriuos jis rašė “Lais
vėj” ^rugsėjo 10 d., 1927 m.

-JCo’kiu^ žodžius Jis vaito
jo. pyieš tų laikų renegatus: 
“Gyvatiški 
“niekšai”
“judošnįnkai”, “skrepliai”, 
“bjauriausi žmonės”, “para
zitai’, ‘isterikai”, “akla žar
na” “cypladavatkė”.

Na, ir “Naujienos” nėtie-itiniai draUgai> __ 
sioginiai sako, kad - ta byla | jam Giliant į priešų abazą, 
tai yra pasekmė fašistų ir pasilieka su revoliuciniu ju- 
socialfasistų “fdito SLA. (Jejirnu! Tai yra taisykle, 
organizacijoj. Girdi' ' ’ ' ' '

* -• -į

“Visi supranta, kad to pa-- parodė tai kiek metų atgal, 
„;i,xn!Y,;-------- Q Leon’as, pruGeika dabar.1

' Kuomet šavu laiku Žid-
; prie-'

Zabulionis ,ir židžiunukas

i .Šeštądięnis,, Sausjp 1932
1 j1.'. ?■■.   ■■ * ''ė'1 r ... : j ■■"Į . V

pas.; jnųs. , ir ■ <Yrįrr™rwuat-o-. I»
visas jiidČjimds 4 ’ persiėmęs už gavimą Pariająh 200 nauji| 
oporhhižAili, kuĄo' vyriaul
siu adventų-buvo Prūsei- Jaus mei?es1^ Wmna kuof 
ka).. Pruseika gi Kapsuko 
jubilėjtim horpjo' pridengti,
savo jubilėjų ! Kas gi'iš to, stoti .kovingosios Partijos: eilėJ- 
Leohai,'jęi( tu, gyįrefi Kapsu
ką tuomęt, J o šiandieų jį 
smada spjaudai?

Apie, mano vykimą į So
vietų Sąjungą Pruseika tu
ri juo mažiau teisės kalbėti. 
Jis pats ten neprašomas ir 
varomas < nevažiavo! “Ma
nęs iš. ten neišleis,” verkš
lendavo Įueonas karčiame-■ 
se. ' :

Jeigu jau eina kąlba apie 
tokius, dalykus, kuriuos; ke^ 
lia Pruseika savo “Klampy
nėj”, tai* ? ..sprendžiu, kad 
“Laisvės” draugai skaityto
jai neužpyks ir ant manęs, 
jei užimsiu dar porą! špaltų 
apie tą “didvyrį.”

R. Mizara.

Mūsų pr^ąnįzącųa pąsisąk^

Ja^bininkų laike Šio vaĮ' 
lėnesiL ' jKiękyįena kuoi- ’ 

pa prjvalpl tuo; -ausįrūgintį. 
Kiekvienas įąmioningAs Ą.L.U,. 
L.D. narys turi pat# pirmutinis

! L i X ' ’ C ; J*! ' | .?■’
Draugės ir draugai! i ,*į 
Mūsų A.L.D.L.D. atlikt) di

delių darbų praeityje, bėt dar 
didesni darbai stovi josios 
priešakyje. Mūsų organizącL 
ja pergyveno audringų laikų ' 
kovoje su meševikais. Grig,si
čiai su Michelsonais buvo pa- 
sirįžę ją pasigrobti ir^nusivesti 
į šocial-fąšistų abazą. Jiems 
nepavyko! Prūsęikai su Ęut- 
kais buvd pasimoję ją nusivesti 
į tą patį sdcial-fašizmą per re
negato Lovestono . “partiją.”- < 
Ir šie ,pudegė nagus! Jeigu 
Liutkų pagrobti pipigąb negalė
jo mūs orgamzacijqs sppaikįp/ 
ti; tai juo labiau Jatužienės, 
Matulįų ir Baltaičių pasimoję 
mas taipgi nieko riepadAryp. 
Datbiriihkų ■' masės štoVi°;riu : 
mumis, sU! revoliuciniu pboletaJ-U 
riatu! Jos ir stovės, j oi įvai- , 

! rūs vagišiai ir ardytojai iš tų - 
masių užsitraukė sau tokią dė
mę, kurios jie visą gyiejiimą 
nenusiplauš!

A.L.D.L.D. Centro Kom.
Valdyba: . . ; . j

R. Mizara, Pirmininkas,
D. M. Šolomskas, 

Sekretorius.
Dr. J. J. Kaškiaučius, 

Iždininkas.
A. Bimba, M ■
P. Buknys, v

S. Sasnauskienė*
Bovinas.

kąį tam nepritars.,, Į tai 
pruseika dažniausiai1 tylėji
mu atsakydavo. s Šiandien 
gyvenimas pai-odė,‘kad tie
są sakiau. Pruseika, pata
pęs renegatu, nuėjo pas Lo- 
vestoną!

Tai, reikia pakartoti, ypa
čiai; aiškiai pasakiau Pru- 
seikai, kuomet jis lankėsi 
Brooklyne 1930 metais, ir 
kuomet ėjo klausimas del 
Strazdo iš “Vilnies” pašali
nimo. Tuomet Pruseikai ir 
Bacevičiui sekamą klausi
mą stačiau: “Gerai, jeigu 
mes Biure laikysimės už 
Strazdo palaikysią “Vilnyj”, 
o Centro Komitetas nuspręs 
kitaip, ar liepsite Strazdui 
pasitraukti? Jeigu ne, jis ir 
kurie ,jį; gins, .bus .pašalinti 
iš Partijos. Ką tuomet (pa
ryšite ?;’ Pruseika veršiškai 
numykė. Tuomet pamačiau 
jo mierius ir nuo to laiko 

I nutrūko tarpe mūs visoki 
ryšiai! Tuomet aiškiai pa
sirodė, kad Leonas, it tas j 
stockyardų bulius, nori ves- ■ 
ti lietuvius komunistus iš 
partijos, į Lovestono kontr
revoliucinį abazą. 
Strazdo ir kitų 
klausimu Centro 
vo vienybė!

Paties Strazdo

į “Vilnį”, kurios jis redak
torium buvo, tų faktų? Ko
dėl jis > nepranešė ąpie Miza
ros' lovestonizmą Partijos 
Centro Komitetui? Ištikimo 
komunisto pareiga tai pada
ryti tuojau,., Kpjel jis lau
kė net .dviejų,metų, kuomet 
į s įsteigs kontr-revoliucinį 
lapelį, ir per jį “kelti tuos 
faktus”? 1 ’ ’ ‘ '' ’ ’.

I ■■ . -i i : ; : • . i :■ i . !

sikėsinimo prieš “Naujienas'
1 tikslas yra surištas’, su > tomis 
“politikomis”, 1
Olis, Bačiunas ir kompanija^-r-;

kurias varinėju v.; , .
ir komnaniiaj-r-Į ZlUnukas MUejO pas

o už Tkom^TuK šus, jis paleido savo gerklę Per tą taiką Pruseika vi- 
’ yra ir dar kai kas.” ypačiai prieš d. Bimbą irjsul gyie Mizaią, kaipo pa-

Vis labiau ir labiau pra-Į"1^', J?8 
deda susiėsti fašistai įr; so- fet skelbe buk as slapta 
cialfašistai, besivaržydami tarnaująs Amerikos mihci- 

,del dolerio SLA. org^nizaci- j

Dabar tie visi žodžiai kaip 
tik atatinka pačiam renega
tui Pruseikai. Bet kaip da
bar Pruseika ir jo šalinin
kai kalba?

Nuo to laiko, kaip tik 
Centro Biuras pradėjo vesti 
kovą prieš . oportunistus, 
Pruseika ir jam pritarian
tieji šaukė, jog “perdaug 
aštriai” renegatai atakuoja
mi,-jog “peraštrius”,- “kolio- 
jimo” žodžius vartoja Ko-; vo nustatyta), 
munistų Partija, 
Biuras ir tie>draugai, kurie! ?ini^ls. . ..

, . v, , ’ .v! jau atsiradę apie 200.veda griežtą - kovą prieš 
oportunistus. Bet niekaęl 
toj kovoj' dar nebuvo panau-! 
dota! tokie žodžiai, kokius! 
Pruseika naudojo' 1927 me-; 
tais.prieš tuos; kurie tuo laL! 
ku įąėjo arba tapo išmesti!

renegatai”, 
“peklos gyvūnai”,.

Išvada: jeigu Mizara tą
sias kaidas, kurias jam pri
meta Pruseika, būtų papil
dęs, tai atsakomybė už jas 
krinta lygiai ir ant Prusei
kos! - X v

Bet nieko panašaus, drau
gai i Tie visi Pruseikos pa
lieti “faktai” ■—niekas dau
giau, kai neišsipagiriojusio 
žmogaus pletkai. Bjaurūs 
pletkai, kuriuos gali pada
ryti tik taip suniekšėjęs 
žmogus, kaip Leonas.

Aišku, kad’ aš buvau lo
vestonietis,. -kaip juomi bu
vo didžiuma -mūs vadovau
jančių draugų, įskaitant; ir 
patį Leoną.- Mes, didžiuma, 
buvome Lovėštono grupėj 
iki 1929 metų> Partijos kon
vencijai. Bet kaip greit pa
matėme, i kad i Lovestonas 
taisosi sau kelią išeiti prieš 
Komunistų ‘Internacionalą, 
taip greit męs nuo jo atsi- 
rubežiayomty Nuo . jo neat- 
sirubežiavoiu; tik i Pruseika 
(Butkus frakcijų laikais Įėjęs būčiau tą laišką nuo 
buvo fosterietis, bet kuomet C. Biuro draugų užslėpti, 
pamatė, kad Lovestonas iš- Bet jį iškėliau tą pačią nu
mestas- iš Partijos, jo linija nutę, kaip gavau, nes supra- 
krypo į lovestoniečių pusę, tau Pruseikos pasimojimus. 
ir pagaliaus jis pasitraukė Ir CB. tuojaus nutarė pa-

(1) Jis tuo būdu nori pa-j iš Partijos), kuris su But- siųsti ten žmogų, 
sėti nepasitikėjimą tarpe i kum šiandįe$ viešai eina iš- r” 
draugų, kurie pasiliko par-1 vien su kontr-revoliucionie-1 ono “faktai”. Iš to, kad aš 
tijoje ir kovoja prieš prusei- 
kinius menševikus.
į (2) Jis trokšta mane pa
daryti juodžiausiu Lietuvių 
Darbininkų Susivienijime, 
nes pastebėjo, kad komfrak
ei jos ragina mane nominuo
ti į atsakomingą tos orga
nizacijos vietą.

. rase 
“Laisvėje”, kad židžiunu- 
ko vieta beprotnamyj. Bet, 
turbūt prisiminęs, kad ir

Lenkijos Agentai Atgauna i jis pats neužilgo turės sma-
Žemes Fašistinėj Lietuvoj ‘a P^nkštauti ant komunis-

J J fimn inrlmimn nnn rn no_

Kunigų organas “Drau
gas” (No. 4) rašo:

“Tautininkų vyriausybė iš-

tinio judėjimo nuo to pa
ties suolo, Pruseika nuva
žiavo į So. Bostoną, pasila
kė su židžiunuku ir po to

leido naują įstatymą, kuriuo j tarpe jų politiniai skirtll- 
dvarininkams ]
200 hektarų žemės (vietoje 80 
hektarų, kaip Steig, Seimo, bu- 

. Kuriems buyo
Centro daugiau nusavinta, tie gaus 

atlyginimą. Tokių

AllCį., AU1XUU ]

paliekama po, mai pranyko. Šiuo tarpu 
Židžiunukas per “Keleivį”, 
o Pruseika per savo “Klam
pynę” puola komunistinį ju
dėjimą ir atskirus jame da
lyvius; ypačiai mane!

' Pruseika parašė prieš ma- 
pe; . encykliką, išniekinimą 
ir prakeiksmą. Nesistebiu! 
Pagautas mūnšaininio ūpo 
žmogus gali padaryti net ir 
tokių kvailybių ir pletku.

Tas rodo, kad tautininkų 
vyriausybė pataikauja ‘ dvari
ninkams, kurių daugumas yra 
Lenkijos agentai.”1' v
Tas ne tik daba)’ matoma, 

ku įąėjįo arba tapo išmesti žinoma ir iš sehi^ti^ 
iš Partijos ir nuėjo į priešų Lietuvos fašistinė;' vald-^'įVirš dešimts metų bendrai 
liogerį. '; ‘ ' v " z™ dvariniAkjj; budžiij j veikiant, kaip kad buvo tar-

,O tokie žodžiai kaip tik ir kapitalishj rėjkaluĄ nę- ;. - .. ' t:’._ ..ir
Pruseikai, Palsant, kokios tautos tie j5U buvo visokiu pasikalbe- 

’ parazitai nebūtių. • Bet ■'tą 
patį darė klerikalų valdžia, 

i ir tą patį darytų, jeigu, Vie-

dabar atatiųka
Butkui ir Strazdui. Tai gy
vatiški renegatai.' Jie gy
vatiškai bando/ įkąsti mūsų
judėjimui,- jie visokiais: bū-: toj smetoninių fašistų, vteŠ- 
dais griauna lietuvių darbi- pagautų klerikaliniai fasis- 
ninkų revoliucinį judėjimą, tai, kurie taip pat moka pui- 
Kad kovoti prieš mus, jie
brolįaujasi su socialfašis- aSentais sugyventi.

kiai su fašistinės Lenkijos

1 > • ;. * J? ? z *■ ,

pe, Leono ir manęs, tik aiš-

jitpų—asmeninio ir politi
nio turinio.

‘Pruseikos šita makalienė 
turi tam tikrus tikslus:

Po to 
renegatų 

Biure bū

Visus Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros

Draugijos Narius

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Pereitais metais mūsų orga- 

v ... . 1, . nizacija padarė griežtesnį pa-sovimstų Chicagoje klausi- j sisuki^a ir idealoginiai. Mū- 
mas atsistojo visu. griežtu-j sų nariai ir kuopos daugiau 
mu Centro Biure tik• po to, j dalyvavo bęndrose Amerikos 
kuomet aš perskaičiau Cent- darbininkų kovose; mūsų kuo- 
ro Biure Pruseikos kontr- l"-1 susirinkimai plačiau svars- 
revoliucinį laišką, kurį jis dam^ kaip buvo seniaU; tik 
rašė man, prašydamas sto- techniškais organizacijos da- ] 

lykais. , . ■
Jeigu knygų leidimas perei

tais metais nebuvo visai tįks,-

ir baltųjų

WORCESTER, MASS.

tais ir fašistais. Tai nerei
kia didesnių niekšų, kaip 
yra Pruseika, Butkus ir

Tik tuomet , nuoIfaŠfetįnęs 
Lenkijos agentų ir Kitlį pa
razitų bus atimta dvarai ir

Strazdas. Tai yra gyvatiš- i fabrikai, kuomet Lietuvos 
ki^ temperamentų įmonės, I darbo masės po vadovyste 
tafiant paties Pruseikos žo- ’" ‘ ~
d ž i ais charakterizavimui 
oportunistinių gaivalų.

Pruseika, Butkus, Straz
das ir kiti nepataisomi ele- 

. męntai, kurie sudaro prieš- 
kojfiunistinę opoziciją, nei 
kiek nėra geresni renegatai 
už tuos, kuriuos 1927 metais 
Pruseika atakavo. Taigi;

Komunistų Partijos nuvers 
buržuazinę sistemą 
teigs darbininkų ir 
tiečių 
dale.

tvarką sovietų

ir įs- 
vals- 
pavi-

RACINE, WIS.
i x uacihd dictiuivu. ’ migi; ' • J. ' ' ■ >. ; Vt'
dabąr ir pats Pruseika, kai- n .G^^o 2»jl. •
po oportunistas, randasi gy
vatiško renegato rolėj. ? Ir 
pridš jį revoliucinįąi daM- 
ninw turPiėšti grįęžtą kb-

rašė man, prašydamas sto
vėti su juo ir Strazdu, kuo
met jie per “Vilnį” kovos 
prieš Partiją. Laiške (tai 
buvo dar rugsėjo mėnesį, 
1930 m.) “nekaltasis” Pru
seika jau tuomet kėlė klau
simą, ar “‘Laisvė’ vers pei
liu į nugarą “Vilniai”* (kuo
met .pastaroji išsto.ę, , prieš 
Partiją?” Jeigu būčiau bū-1 bininkų klasei reikalais. . . . .szy * j s ■ j -1 — u„ z „ y-. :: vv.

Susirinkimas A.L.D.LI). 11 
kuopos įvyko 27 d. gruodžio, 
1931. Organizatorius, išduo
damas raportą, įvardino kelis 
narius, kurie dirba sklokoštais metais neouvo visai : . . . . , ; .

lūs, tai tik dėka tam, kad tai j naadal- ‘“° klausimu susi-
’ .... , .. I rinkimas nsdarA tarimu kadbuvo palikimas dar 1930 mėtų 

komiteto. Šiais metais ir at
eityje, be abejo, mūs organiza-

rinkimas padarė tarimą, kad 
tie draugai ’tūri taisyti klai
das, ir jei^u ant .toliauseityje, ne aoejo, mus orgamza- n... z . rr tfašaikli 

'cija stengsis derinti knygų lei- ”‘Į”S„. s„,!prie atsakomybės.
šiame susikibkime dalyki.dihią labiau su pačiu gyveni-, 

ipų jr iškilusiais svarbiais dar- 
Ne-1

portą, ir savo raporte i minėj o, 
kad kuopų ir narių .skaičius

i šiemet paaugo, daugiau, ^njegu 
i pernai, ir kad C. K. yra .pąsi- 
■ ryžęs gelbėti kiekvieną nąrį, 
įsuklaidintą per skloką, 
bet kurie netaisys savo klaidų 

• ir nesiliaus sklokai dirbę, mes 
su tais turėsime skirties.

Taigi, kurie draugai iki šiol 
manė, kad tas viskas buvo bai- 
kos, čia turi įsitėmyti, kad 
kuopa toliaus savo nariams 
sklokos darbą dirbti neleis. ,

Skaitytas laiškas iš distrik- 
to T.D.A., kur kviečiama gel-

Nutarta pasiųsti

’ ALDLD C.K. narys drgv
ves lovestonietis aišku fra- didelė brošiūra apie imperia-Įv* Bovinas- kuris 
vęs lovesioniCLi^, aiSKU, ga- . / porta, ir savo .raporte ;nnnejo,

V. Bovinas, • kuris ;išdąvM‘ ta

lištinio karo pavojų jau spaus
dinama. Paskui seks antras 
leidinys—apie Sovietų Sąjun-i 
gų.

šiemet mūsų organizaciją, 
kaip ir visą Amerikos darbi- 

; ninku klasę, laukia dar dides
ni ir atsakomingesni darbai. 
Bedarbė ir skurdas ne tik ne
mažėja, bet vis auga, plečiasi. 
Darbininkų masės vis kairėja 
ir kovingėja. šimtai ir tūks
tančiai darbininkų stoja į Ko
munistų Partiją, o kiti tūks
tančiai su kiekviena diena per
sitikrina, kad tik Komunistų bėti draugus, skiriamus išde- ’ j 
Partija yra proletariato reika- Į portavimui. Nutarta pasiųsti 
lų gynėja ir vadas šitose ko- j protesto telegramą į imigraci- 
vose ir todėl pasiduoda- jos!jos stotį į Bostoną ir ant vietos 
įtakai. Tarpe juodveidžių ir [surinkta $2.70 aukų T.D.A.

spėjimas !)/tai Leonas suda--baltvei((ž>'! darbininkų mez-

To paties verti ir kiti Lė

jam kadaise pasakiau, ką 
rašė Angarietis Abekui

rium Lovestonu. ... ■ 
Tiek Centro Biuro susi

rinkimuose, tiek spaudoj aš (Angarietis rašė, kad Ba- 
kalbėjau ir rašiau prieš Lo- cevičius reikia saugoti, nes 
vestoną,-kuomet Pruseikos!iš jo raštų matosi, kad jis 
niekas nė eilutės nematė ir gali nueiti pas menševikus- 
nė žodžio negirdėjo. Pru- dabar jau 
seikiškas melas (ir tai bjau- kaip teisingas buvo tas per

ims melas), būk aš po Lo- 
i;. Tai smulkiai - buržuazi- vestono išmetimui 
nis politikavimas, kuriam zujęs pas Lovestoną.” Nuo 
kiek, tiek doresnis darbinin- 1929 metų su Lovestonu ne 
kas niekuomet nepritarė ir 
rfėpritars.

Leonas stengiasi saviš- 
’l|iams įkalbėti sekamą: Mi- 

;i.žąra 1930 rpetąis buvo įo- 
■) j yęstonietis,! priešas Abeko

visiems aišku,

“slaptai

tik nesikalbėjau, bet jo net 
nemačiau. ’ (
tono, ,bet nė vieno jo leite- į provokacijom,

ro “detektyvų litaniją!” Ir 
šitokius dalykus gali pada
ryti tik politiniai suniekšė
jęs ir fiziniai prasilakęs

giasi glaudesni organizaciniai 
ryšiai kiekvienoj kovoj. Tai 
vis naujenybė Amerikos gyve
nime. Del to buržuazija siun
ta. Reakcija didėja. Vis dau-

Nutarta remti diskusijas; 
tam darbui išrinkta komisija. 
Rengimo laikas ir diskusijų 
tema palikta komisijai. Iš
rinkta nauja valdyba 1932 
metams: organizatorius J.
M. Lukas, finansų raštininkasIr ne tik Loves- žmogus! Tas pats su kitom £lal\ ir daugiau darbininkų

- • • , L 1 .. lippinnčinm 'kovotojų kemšama i kaleji-'J. J. Baksys, užrašų *rašt. D.
,.v . j * v. i "i a i i r ♦! t mUS. kjvcimgiiuicii uemjmui- i^UKiene, xz.uuiiiia.<i» o.

nąntų: )(isskaitant, .žinomą! d. Abeką: Pruseika su Jąn- kai persekiojami, tremiami ir kas; korespondentas ; A. Sbr-
mus. Svetųrgimiai darbiniu- Lukienė, iždininkas J. Žukaite“ 

’bentienė. ■ >
Linkiu >naujai valdybai .ir. j 

visiems .A.L.D.L.D, Dj•na-oĮ 
j riams> draugėms .ir draugams* 4 
i difbti draugiškume, ĮLįUJ2. liję-, 
tais, kad 11 kp. augtų U bu-, ( 
jotų, kad mūsų kuopa padėtų 
organizuotam darbininkų ju
dėjimui, kuris eini vddūvybė- 
ję Kompartijos. ,

Įstojo 3 nauji nariai šįame 
susirinkime. , ...

11-tos Kudpos Koresp.
J. M. Lukas.

D.L.D. kupros su^rinki-^
ma$: '* ' " ‘"

. S.'i; ; .. Ar. , n, ; J if/x xv-owo Xiuvnv,

Svarstau litbr.at.ūrps reikli'Bimbos, Kapsuko ir Anga-

i vo artimas draugas suminė-;
1 kna JdLijKaj suvo-1 - -

Ju&.įr; nusjskupjžią^^^ Prusejka tuomet bū

vą, kaip prieš darbi^pikųj kos ^^uuinu^xxes xtima »uvv-,. . < . v T
■ gė ’mūsų .ąntržsūs ir siuntinė- tų. draugų-ir pnesas Loves-

> L fono, n 1922 motais Mizar;klases priešą. • į į.1

jy“b jp'j:
Vanagaitis Traukia' 
Teisman "Naujienas” '

. Socialfąšištų “ibfaujiorios

j ę ■ » 1
i r ė ja “Kiąnipynę’! J,mūsų’ kuopos j 

nariams," pųširinkiinaš pašiner- yra, kaip ii" buvo Komunis- 
kė “KlaĮrhpynę” ^ū.! Visais'jos tų Partijoj, gi gerasis Pru-

“Darbą” tąjį kalinami. . . •
! >»; Mes, A.L.D.L.D. nariai ir 
nariai

; klasės . _ ... .. _____
ja itpmunistu Partijos1 ir rė
mėja. josios kovų prieš išnau
dotojus.
nįn darban
vo organizacijos, veskime 
griežtį kovą' su prūs'eikiniais 
menševikais^—-ardytojais revo
liucinio darbininkų * judėjimo. 
Pertikrinkim suklaidintus dar
bininkus, jei kur jų randasi, 

(atitraukdami juos nuo renega- 
dien neiš.sipagiriojęs Prūsei- į tų. ' Remkime kovojančius 
ka Kapsuko laiškus vaikio- Į niainierius Kentucky valstijoj, 
ja po savo prakalbas ir juos Į Stiprinkime ateivių darbi- 
kraipydamas stengiasi stip-' ninku teisių gynimą. Kčvoki- 

__  —l’mn bendrai «n via €» i a cam.

Pruseiką. in Butkų; kurie i kausku, per 
painiojosi:mūs tarpe). Pru-, draugą apšmeižė, o dabar 
seikiška provokacija iy, me- atsigrįžęs Pruseika kaltina 
įąs^ būk piš kadą. sakęs,( kad' Mizara!. Perkvaili ir per- 
“-negalėsim su ,tais niekšais daug ‘paškudni “faktai”; 
sugyventi.;- -Reikės <. eiti su kad į'juos kreipus rimtesnės

tono. O 1932 metais MizaraLovestonu.” < :
Ką ąš §akiąų,. ir^taį^ne 

kartą, tąi- ąękamą:, kuomet 
Pruseika - man dejuodavo, 
kad Partija perkairi, kad 
negalima sugyventi, kad 
mūs spauda,turėtų būti pa- Mizara dirba išvien, šian-

Amerikos darbininkų
— broliška organizaci-

męskimės dar uoles- 
B.e stiprinimo sa-» 

veskime
domės! •1

Pruseika giriasi buvęs 
geru draugu Kapsuko, o 
Mizara sakęs “kam čia pa
taikauti!” Šiandien Prusei
ka spjaudo ant Kapsuko, o

renegtoiš. If-'išririko Ritėtą seika> Mįąug su Lovesto- 
it j 65 kuopos Vardu pasveikinti <-L ' >„; “Laisvę”; A.L.D.L.D'. 1 organą, nu> aidp Raitiją, tveria sa- 
£??? .1 kuris -randasi po f Komtfnistų Į v0 susąidę*ir puola, visaip

NEMOKA ALGŲ

raščiai šąuks: Žiūrėki^, ko-

>

ninkus-apleidžia. i

šdliri. ! “KįAfripyne

Lai gyvuoja “Laisvė/ 
nis,”

drovę, redaktorių P. Grigaitį i

atly
Už

(Se 
vie 
pri

' i kuns ;randasi po ’ 
sausio 5' d. praneša, kad iki Partijos vadovybe, 
šios Grigaičio buvęs geras
“frentas”, tautietis A.-Va-! rpnAO.afai-R f)-- 
.nagaitis, kuriam naujienie-' 
čiąi piknikus ir koncertus
rengdavo, visi Jęltį įComųntetų Partijos

“Skundžia “Naujienų” Ben
drovę, redaktorių P. Grigaitį i 
ir vieną redakcijos darbininką,, 
reikalaudamas $25,000 “ 
ginimo”. Skundiko bylą 
Vedė adv. Antanas A. Olis 
noj6 Olsžėwskio sūnus) ir 
na advokatų firma, kurion 
WwJriPs ; i G

_ • t x y -----X-

! pliovodamaSj i tuos visus 
su visais i draugus, kuriuos jis “gy- 
'4 ■ :* nęs” lygiai, kaip ir patį Mi- 

m nVii žarą. 'Ai4 bent kiek turįs 
Darbininkių," Balsas” iri smegenų asmuo gali suras-

vadovaujami laikraščiai.
. ‘ j i < \ ' - '<

Lai gyvuoja Korųuųistų Par-
tija! - ; 7;..,

Mes • taipgi pasiunČiame $2 
aukų dienraščiui “LaisveiY;

‘ ! J. K Vitkauskas.
' S.'Gelfnbauskas.

K. KUeŪs.ąj.j

ti už grąšj logikos šitam nu
silakusio žmogaus tauziji- 
me!

Spėju, kad kiek tiek mąs
tąs asmuo tuojau gali priei
ti ir prie sekamų išvadų:

Jeigu Mizara 1930 metais 
buvo negeras“, lovestonietis, 
,o Leonas pavyzdingas kfc

daryta kaip “Kušky Golos” 
(panaši, kai /‘Klampynė”), 
nes .tuomet jai'“geriau sek
tųs”, aš visuomet tvirtinda
vau: Pasitraukęs trio Parti
jos, turėtum eiti su Loves
tonu. “Lietuviškos respub
likos” atskirai nuo tarptau
tinio judėjimo negalėtum iš
laikyti. Tuomet būtų par
tijos , ardyiųąs, griovimas

PANEVĖŽIS.— Vis dau- 
; . ,giau ir daugiau yra budžių,

rinti savo kontr-revoliucinę1 me. bendrai su visais sąmonin- • kurie nemoka darbininkams 
TOSfe 1930 įet* sukalbsi _m.nto.-41-

stangas parėmimui kovos už i Buožėms rūpį, kad pa-seika (lūpomis) stojo už
Kapsuko jubilčjų. Aš sa- generalę .amnestiją politiniams tys . darbininkai apleistų
kiau, kad prie esamų santi- kaliniams, žodžiu, nepraleis- juos, o paskui fašistų laik- 
kių. tarpe mūs ir Lietuvos vienos kampanijos,

iWus . .aruy^s, gmovimas, draugų tas jubilėjus negali- neg stnų bastai kie tins“““ tie darbininkai,
kas neštų-naudą tik, menše- mas. Anie mus boikotuoja svarbios ir daug reiškiančios jie nenor dirbti ir patys ūki- 
vikams. Lietuviai dąrbinin- (O jie boikotavo todėl, kad visai darbininkų klasei. < ...........
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A.L.P.M.S. Reikalai

Pradedame naujus metus. Mes dabar ga- ' 
lime pasižiūrėti į pereitų metų nuveiktus 
darbus. Ką mes nuveikėme, kiek klaidų pa- 
darėme, kiek pataisėme savo veikimą.

Kalbėdami! apie mūsų . organizaciją, gali
me pasakyti, kad šiais- metais mes stovime 
veik’.taip pat, kaip kad- pereitais metais sto-' 
vė j Otrie šiuo Ihiku. Į Centrą užsimokėjusių! 
viėrietų yta toks skaičius, kaip kad pereitais 
metais? yf : ; ( : ' ■ 1; • • ♦ • ' '■

Vięi^alų’ ‘leidime gal. galime pasigirti, nes 
išleidome du .nemažus veikalus. “Sparta
kas”«i9r» “AJkis”r— pereitų metų vaisius. Bu-' 
vo išleista ir dainų. “Raudonoji Daina”— 
kitas pliusas leidiniuose.

Be vėikalų išleidimo, jei dar pridėsim mu
zika “Spartako” ir “Alkio”, tai bus gana ge
ras pluoštas muzikos. Veik visos dainos, 
priklausančios prie šių veikalų, galima nau
dotis ir mūsų chorams.

Be šių ’Veikalų, dar išleista keletas ir kitų 
dainų, kaip tai “Kominternas,” “Pirmoji Ge
gužės” ir keletas kitų.

Vienok negalime sakyti, kad mūsų darbas 
nevertas kritikos. Reikalinga ir labai rei
kalinga daug kas taisyti mūsų mene. Gal 
būt, kad mes pasispyrėme pereitais metais 
leidime muzikališkų veikalų, bet atsilikome 
leidime lengvesnių, mažesnių veikalų. Mes 
neišleidome nei vieną veikalą, kuris galima 
vaidinti mažose kolonijose, kur nėra dides
nių jėgų, nėra chorų, šio darbo mes turime

• imtis ir mes jo imsimės labai greitai. Mes 
imsimės darbo ir naujų dainų leidimo.

Draugas Mizafa pargabeno gražios mu
zikus tiš Sovietų Sąjungos. Be abejo, rasis 
joje ir gerų, tinkamų mūsų scenai dainų.

• . .Duoklių Mokėjimas
Draugai, 'nelaukite kol gausite 

mą užsimokėti duokles į Centrą.
paragini- 
Pradėki

te pąfys tai daryti. Centro Biuras liko visai 
be,.p,brigų, . Veikalų mes. negalėsime1 išleist? 
toL koLgąušime.“šviežių” pinigų.

.Finansinė mūsų ^padėtis turi rūpėti visiems 
vienetams. > Mes negalime vieni nieko nu
veikti šiame reikale. Negana tik užsimok© 
duėkltes. Mes raginame, kad mūsų vienetai 
rastų ir kltūsbūdus sudhrymui mūsų biudže
tui. '

Labai galima kiekvienam mūsų organiza
cijos vienetui šį-tą surengti naudai veikalų 
ir dainų,leidimo. Tik reikia noro pasidarbuo
ti. <■' .J ,

Idėjinis Lavinimasis
V Pereitame rudenyje, kuomet mes laikėme 
Centro Biuro praplėstą posėdį, tai buvo pa- 

( kelta klausimas apie idėjinį lavinimą mū
sų chorų *narių. Bet galime pasisakyti, kad 
toli dar mes nepažengėme šioj srityje. Pa
skaitų ir prelekcijų mūsų chorai veik nelai
ko. ■■■'*

Mes turime save kritikuoti labai aštriai 
šioj srity j. JMūsų chorų komisijos turi būti 
veiklesnės. Būtinai mes turime laikyti pa
mokų. Mes turime supažindinti darbininkų 
jaunimą su proletariniu menu. Taip mes ga
lėsime palaikyti ir tą jaunimą choruose, kuo
met jis bus supažindintas su klasinių darbi
ninkų męnų. , , . ’

.Choristai tik tuomet gali būti pastovesni, 
kuomet jie supras, kad mūsų menas nėra ta 
pati malimalienė, kurią darbininkams siū

ty Icr kapitalistinė klasė. Galima ir reikalinga 
kiekviėham chorui' išrinkti tam tikras ko
misijas; kuriols Tūri rūpintis propaganda ir su- 
pažh^inimV harįij su pVoieta/iniuj menu. *

‘ X.U^Nt's. |i Apskričio Konferencija
A i L'. ' ' ' . ' « * į i

Pereitą nedeldienį,'sausio 3' dieną, Meno 
SąjUhgos II Apskritys laike savo metinę kop-' 
lęrenciją. Konferencija fimtai svarstė savo, 
reikalus. Joje trumpai raportavo Centro 
Biuro sekretorius apie abelną Meho Sąjun
gos darbuotę.

• Svarbu, kad šio Apskričio chorai gerai nu
sistatę. Dalyvauja tarptautiniame veikime 
ir priklauso Chorų Federacijoj. ‘ Visi chorai 
platina pienininkų žurnalą “New Masses.” 
Tai labai gęrai. Vienok prelekcijom ir pla
tesniam supažindinimui savo narius su pro
letariniu menu nebuvo dėta pastangų, čia 
reikalinga daugiau atydos. Daugiau darbo.

Brooklyn© Aidas suorganizavo dramos 
grupę pačiame chore. Grupė jau lavinasi, 
mokinasi veikalėlį, kuris greitai bus vaidin
tas - choro ^parengime. Mes turime daugiau 
kreipti- domėš į vaidinimą mažų veikalėlių, 
kurie imti iš dabartinių darbininkų kovų.

Toni i \ I nrCLĮIv

Apie Buolio Sūnaus Poeziją
Rašo V. K. Varnėnas. į

... • . • I

“Laisvėje’ ’ir “Darbininkių Balse,” o pas
kutiniu laiku taip pat ir “Tiesoje” nemaža 
eilių telpa- įvairių autorių. Apie tą visą po- I 
eziją sunku nuodugniau vienam straipsnyje 
kalbėti,— apsistosim tat čia tik prie ' vieno. i 
iš ‘daugiau rašančių,—d. Buolio Sūnaus. Apie 
jo pėeziją pakalbėti verta dar ir todėl, kad 

< jis nebe pirmi mėtai dalyvauja komunistinėj 
spaudoj ir per šį laikotarpį yra atspausdi-1 
nęs nemažą eilėraščių pluoštą. 1

Ką apdainuoja Buolio Sūnus? : Kam jis 
skiria savo poeziją?- ■ Kaip apdainuoja? 7. 
Vis tai klausimai, kurie reikalingi atsakymo, 
norint pažinti tikrąją d. Buolio Sūnaus poe
zijos vertę. !

Nuodugniai susipažinti su visa tilpusią ko
munistinėj spaudoje Buolio Sūnaus poezija 
— sunku, nes ji,per daug išmėtyta po atski
ras laikraščių skiltis, — gi jo eilių rinkinio 
mes ligi šiol dar neturim. Vienok užtenka ir 
to viršaus poros desėtkų eilėraščių, kurie 
randasi po ranka, kad giliau juos įžiūrėjus 
galima būtų padaryti atatinkamos išvados, 
tuo labiau, kad dauguma tų eilėraščių sie
kia 1930 — 1931 metus.

Buolio Sūnus daugiausia myli “bespalves” 
temas, atitolusias nuo socialio gyvenimo, nuo 
klasių kovos. Jis myli apdainuoti gamtą, 
“žmogiškus” jausmus, “širdies' pergyveni
mus”, “lakiojančia,s mintis” *ir panašiai. 
Čia B4uolio Sūnus per daug melancholingas, 
su kiekvienų vėjo pūstelėjimu svyruojantis. 
Kada jis aprašo rudenį (“Ruduo jau čia,” 
“Darb. Balse,” No. 10 1930 m.), jis mato ‘ 
tik verkiančius medžius, dejuojar/čius aug
menis.

rium) 
ganiz 
komitetui gerai pasidarbuoti šiais metais dar
bininkiško meno srityje.

Padaryta keli geri tarimai, būtent: su
vaidinti šį pavasarį operetę “Alkį,” išleistą 
Ą.L.P.M. Sąjungos ir ant rudens išvers d. 
K. Jonaitis operetę iš rusų kalbos.

Kadangi, kaip sakiau, choras šiais metais 
turėjo didelę darby metę, tai suprantama ir iž
dą išeikvojo. Todėl nutarta surengti vakarie
nę su programa 24 vasario, 1932 metais, 
180 New York Avė. Manoma, kad turėsime 
gerai svečių, simpatikų.

■ ; , Choro Koresp. G. 4« J-

k fnauj 
Yageli — suš. sekr. Linkėtina

Maskvos Vaizdai

žingsniuoju gatvėmis Maskvos.
Tik ūžia', bilda, ūžia, bilda 
Tartum tramvajus prisipildo' 
Vaizdų visi kampai galvOs, , .

Vaizdų naujos didžios Maskvos.
Maskvos vaizdai—mes mylim jus!
Kaip kalvis žaizdrą ir priekalą, 
Tarpindamas senąjį'metalą 
Ir kaldamas įnagius naujus— 
Maskvos vaizdai—taip mylim jus.
Senoji Maskva! Tu jaunų 
Troškimų žiburiais žaibuoji. . . 
Štai—neapglėbiama raibuoji— • 
žiūriu nuo Lenino kalnų— 
Jauniausias mieste, iš senų!. . .
Kūrybos karštligėj Maskva—

.Čia užvesti nauji bulvarai,
Čia asfaltuoti trotuarai, 
čia akmenų kažkam krūva— 
Kasdien dabinasi Maskva.

Vai, koks, skaudus, koks liūdnas laikas... 
Kada gyvenimas vėl ims švist?

Kitose savo eilėse “Kodėl” (ten pat, “D. 
B?’ No. 10”) jis dar ryškiau pabrėžia 
savo, nuotaikos priklausymą nuo gamtos.

■' Kod(d gi gėlelės ' . . ' 
Nepuošia mūs žemės, 
Ir rasos—žemčiūgai 
Nerodo varsų?

Kodėl neplasnoja
Drugiai margasparniai, 

k Nerodo linksmybės
Del mūsų visų ?

ta

Del to gal nesmagūs 
Drugiai margasparniai, 
Kad dienos apniūkę 
Muins teikia skausmus

(ten pat, “D.'B.” No. 10).
'Tą pat apdainuoja ir savo eilėse “Sudiev 

gelstančiam miškui” (“Tiesa” No. 16, 1931 
metais).
Sudiev jau mes tarėm į gelstanti mišką 
Ir krintančius medžių lapus, <
Tiek daug-čia vaizdų vakar pynėsi, tryško, 
O šiandie? — jau mena kapus. • ■

Iš žaliojo miško mes grįžtam į miestą, 
Svetainėj mūs dainos aidės
Mes vėl jausim dvasią skausmužiais paliestą 
Kol vėlei laikai pakitęs.

Jeigu jau atmesti kartais jaučiamą tą .dirb
tiną “širdužės skausmų” aprašymą, tai visgi 
Buolio Sūnus per nelig svyruojantis, per ne- 
lig pasidavęs gamtos stichijai. Aplink jį tik 
“rūstūs vėjai ūžia” (“D. Balso” N. 11, 1930 
m.), jo širdis ^susp^usta kančių, vien so
pulį aštrų- tejaučia” (“D. B.” No. 2, 1931 
m.). Toks jo gamtos ir jos vaizdų aprašy
mas rodo taip' pat ne mažas smulkiai bur
žuazines,' valstietiškas įtakas į Buolio Sūnų, 
kurio gyvenimas ir ūpas, jo džiaugsmas ir 
liūdėsis tankiai rjšasi su gamtos nuotaika.

Nevengia Buolio Sūnus ir socialių temų. 
Jis netgi agituoja šaukdamas į kovą “mi
nias,” jaunimą,” “brolius” ir t.t.

Bet čionai jisai be aiškių pažiūrų, pas jį 
išdyla klasinis principas, pas jį vyrauja ne 
klasė,' o “brolužiai”, “prispaustieji”' ir t.

(Bus daugiau)

NEWARK, N. J.
Iš Sietyno Choro Metinio Susirinkimo

t.

Gruodžio 15 d. Choras laikė savo metinį 
’ susirinkimą. Iš raportų pasirodė, kad Cho

ras labai daug parengimų dalyvavo 1931 m. 
ir šiaip pasidarbavo darbininkiškame judė
jime, . . ' ' .

< . i jBe senų draugų, buvusių komitete (Jk Mi
kais — turto sekr. ir A. Kvedarą-- kasie-

O ten Už upės prie gatvės
Jau šypsos, baigiamos iš augšto, 
Langavietės dešimto aukšto. 
Pradėtas pernai—tuoj stovės 
Valstybės namas prie gatvės.
Ir kiek naujų gražių namų!
Tik ramsčiai, geležys ir plytos— 
šalin suklypusios klipytos!
Betono žavi gražumu’ 
šulai, naujų didžių namų.
Namai ir rikiuojas į gatves, 
Ir dygsta jos naujai ant plotų, 
Kur bėgo šunesltik eiliotų— 
Matai tep muę|is, dirbtuve^ , 
Naujai išdygusias gatvęs.
MumsĮ meilūs* ^iderhiesčio ivaizdai—

, Kur kaminų vyhidjas dūrilai,
’ Kur fabrikų raudoni rūmai, 

Elektros driekiasi laidai — 
Mums brangūs priemiesčių vaizdai.

Į
Klausyk rytais, septyniomis,
Kada dirbtuvės sutartinę

( Užtraukia dainą rytmetinę 
Kožna drauge su kitomis

į ' Rytais, anksti, septyniomis.
“Komunos,” “Spaliai” tik užves— 
Tuoj kokia1 nors “Manufaktūra” 
Storbalsį dainai ima turą 
Ir pildo žmonėmis gatves, 
Komunos dainą kaip užves.
Ir nenurimsta per dienas
Metalo bildėsis, gaudimas, 
Sirenų muzikos žaidimas;
Naujoves kurdamas liepsnas, 
Nerimsta darbas per dienas.
Dienų mums maža—ir naktis 
Kūrybos darbui mes. pakinkėm, 
Suvaržėm “ištisinės” rinkėm 
Sparčiau kad žengtų ateitis, 
Dirbtuvės gaudžia per naktis.
Ir čia pašonėj milžinų
Raudoni kliubai vietą rado,
Kur tariasi kariai brigadų, 
Kur muzika širdžių jaunų 
šeimoj dirbtuvių milžinų.
'Įkibus‘drąsiai7 į kfutis

■ Nauja tvarka'senajam būviui. ’ ' 
' Gyvuokit kliubai prie dirbtuvių!

šalin girtoji‘praeitis! 1 
Naujovė kimba į krūtis.
Degtinė telkiasi cerkves—
Maskvoj jų tūkstantis su viršum;- 
Bet mes jų irgi neužmiršom: 
Jei tik užstoja mums gatves—

• Dalbom palaiminam cerkves.I (
Darželiai, sodai vietoj jų...
Diena taip dingsta vakarykščia. ! .
Vaikų būriai ten žaidžia, krykščia, 
Skynėjai amžių jie naujų— 
Kūryba mūsų juk del jų.
Vaikus mes mylim, kaip gėles. 
Gal todėl ir Sverdlovp aikštėj. 
Dzeržinskį iš gėlių iškaišė, 
Kad jis beprieglaudžių eiles 
Iš purvo traukė, kaip gėles. 

✓ •

Sverdlovo aikštė—kaip širdis.
Treji teatrai kyla priekiais;
Aplink arterijomis driekias 

! Gatvių išraizgyta grandis—

s Pulsuoja čia Maskvos širdisį j 1 '
Tramvajai raizgos čia plačiai.
Toliau ten—universitetas, ; ‘
Ir Kominternas rado vietos— 
Sovietų sostinės svečiai—.
Pasaulis žino jį plačiai.
Mes demonstruoti einam čia,:
Kada Berlyne liejas kraujas, 
Kai kyla Kinuos bangos naujo?, 
Kai teisia mūs draugus mirčia— 
Kovos vienybę rodorp čia... , t
Bet grįžtam centran. čia namai; } 
Profsąjungų. Liubiankos įikys— j j . 
Daboja jos—jos šimtaakės ;
Kad nekliudytų mupis vąrųiaį—..........
Yra ir jiems Maskvoj namai. , (
Butirkai jiems atvers duris;
Jei kokiam treste ant Vąifvarkop, , , { • (
Planuos jie nuvertimą tvarkos —■ ’ : > 
Kenkėjų dar ne vienas kris, , ; t
Jei diktatūros lauš duris.

>.)!•' • . » ' j ; , ; . . • i i

Šalę Vįarvarkos ir iCęKa-^- i; > : i . 
Galva tai. mūsų 'visažinė. , •.
Ir nesviruęja geležinė '
Prie vairo Stalinė ranka < • ( ( H
Garbingam Lenino CeKa... 

I ' ; »

Einu toliau—-bet kur' sustos 
Akys, kai toki įvairumai ?
Balti štai šviečia Darbo rūmai 
Prie upės plienu nutiestos — 
Kur lakios mintys apsistos?
Vėl rūmai, fabrikai, stotys
Rogožkuos, Priesnėj Raudonojoj...

z šviesiojom gijom apvyniojo 
Maskva man ūpą ir mintis. 
Kaip ją—elektros štai stotis.
Graži stotis ta tamsoje, 
Kada visa ji—it ugninė, 
O upėj—pilis vandeninė 
Sumirga auksine gija— 
Graži Maskva ir tamsoje.
Vanduo, ugnis. . . O ant kalvos 
Štai senas Kremlius amžius stovi,— 
Carų puotavimu vietovė— 
Dabar galva šalies laisvos— 
Štai Kremlius žiūri nuo kalvos.
Ir prie jo sienos raudonos
Širdin minių įsigijęs, 
Milionų vadb mavzolėjųs-;—
Jis žiebia saulę ryta ienos— , ( . ...
čionai iš Aikštės Raudonos.

• • ; .H-''; .Paminkle Leninu garbus!
Tu šiandie' pats (Statybos, medžiuos.' J .
Taip ir M'askya per penkiamėČiuš 
Gražesnė dar Komtina bus—.
Paminklas Leninui garbus; . . ' '' ‘
Sustosiu ,Čia. ., Nauji vaizdai-— 
Maskvos beąuštančio rytojaus— 
Man prieš akis didingai stojas. , .
Jiems žodžių, daina, neradai— 
Naujoms- dainoms—nauji vaizdai.

V. Žalionis
1926—1930 m

A.L.PM.S.’ II Apskričio
Konferencija

/

i h putston, pa
j 1 Drg. D.* Gudišauskas liko
si sužeistas ant gelžkelio grįž
tant iš darbo; 2 italai darbi-_ 
ninkąi buvo užmušti • ant vi'e- 
tos, kiti 4-ri sužeisti. D. Gu- - 
dišauskas, vienas iš sunkiau
siai sužeistų, mirė 31 d. gruo-.w 
džio, 10-tą vai. vakare, Pitts- 
tono ligonbutyje; jam buyo-- 
sutriuškinta kojų kaulai ir vi
sas sudaužytas. Liko moteris * 
ir dvi mergaitės. Paskutiniais ♦ 
laikais jis buvę bedarbis, kaip > 
ir (Įaugelįs pittstoniečių. Bu- 
vo narys A.L.D.L.D! 12-tos J 
kuopos’ ir L.D.S. Palaidotas 
4-tą dieną sausio, Wyoming’!!

: laisvose kapinėse. 1 ’1
A. /V^alin^us..

Great Neck, N. Y.-, ■
. Svarbias ! prakalba? j ren

gia. L.D.S. 24 kuopa, Great 
Nęęk,( N., Y, nedėlioję,' 10; 
dieną' sausio' (Jan.j, 193?^’ 
Z. Straūkoš svetainėje/ 139 
Steamboat Road, pradžia 2- 
rą vai., po pietų. Kąlbėš .̂ 
Dr. J. J. Kaškiaųčius, svei-. 
katos klausimu, ir R. Miza-. 
ra apie Sovietų Sąjungą.

Įžanga veltui..
Paryžius.— Tuoj aus bū

sianti pasirašyta žibalo su-/ 
j tartis tarpe Francijos ir So- - 
vietų Sąjungos.

< WHITE PLAINS, N. Y. * 

KONCERTAS 
TEATRAS IR ŠOKIAI 
Rengia Vietos Jaunuolių

Choras ; i* 
Nedėliojo i ! *

10 Dieną Sausio (Jan.) 1932 ’ 
SILVER LAKE SCHQOL f 

AUDITORIUM :
Pradžia 3:30 Vai. po Pietų < “ 
.' Bus perstatyk' komediją, ' 
: OttOCHf ’ * < • . ’ I Hi

“VARGŠAS TADAS”, ■< •-> 
-Po lošiihui ir koncertui bus 

šokiai, kurie prasidės 7-tą »val. • 
vakare ir tęsis iki. 12-tai vą- . 
landai. .♦ . -

Visus kviečia Rūgėjai.
W W W W

Konferenciją atidarė organizatorius J. 
Grybas, gruodžio 27 dieną, 11:30 vai. ryte, 
376 Broadway, So. Bostone. Mandatų ko- 
misijon paskirta V. Kralikauskas, A. Vasaris, 
ir A. Baronas.

Laike mandatų tvarkymo jaunuolis D. Vai
telis pasakė kelių įžodžių prakalbėlę apie 
meną. Mandatų komisiją raportavo, kad yra 
18 delegatų, nuo 7 chorų. Suteikta pilnas 
balsas ir Apskričio Komitetui, tai viso dele
gatų pasidarė 23.

Į konferencijos prezidiumą išrinkta drau
gai : pirmininku—J. Grybas, pirm, pagelbi- 
ninku—V. Kralikauskas, sekretorium—L. 
Potcius. Dienotvarkįs skaitytas ir priimtas, 
pereitos konferencijos protokolas taijf pat 

; priimtas. Komiteto posėdžių raportai priim-
* ti. Organizatoriau^ rapoftaš priimtas? ’ 1 ' ’ 

.Bendras 5 chorų ' piknikas įvyko bfrž'elio ' 
6 ir 7 dienomis. Pelno'davė—$155.16.’ Ap- ‘ 
skritys. padalino tą sumą po $31.03. ^Rapor
tas priimtas. Komisija raportavo, kad ^pik
nikas, kuris buvo rengtas V^orcestėryje spau
dos naudai, davė pelno $414.00. ‘‘Daily

j. Workeriui” paskirta—$100.00; ‘Vilniai” — 
$100.00, “Laivei” — $214.14. Raportas pir- 
imtas. .

' Iš pereito II Apskričio koncerto nedatek- 
liąus buvo $32.10. Raportas priimtas.

Chorų raportai: Liaudies Choras — na- 
38; turto — $125; išaukojo įvai

riems reikalams — $30. Choras veikia ge
rai. L.L.R. Choras — narių turi 28; turtin
gas — $126. šis Choras yra veikliausias vi- 

,soj Naujojoj Anglijoj.' Laisvės Choras — na- 
/ rių 36; pinigų veik neturi, bet veikia gerai 

ir aukoja pagal savo išgalę. Laisvės Choras 
(Haverhill)—narių turi 25; turto turi $300; 
pusėtinai veikia. Aidų Choras — narių 21; 
turto — $10.60; aukavo $15; veikia neblo-

! <■ (Tąsa 4-tam Pusi.)

PRAKALBOS IR BALIUS ;
Rengia A.L.D.L.D. 165 ir L.D« ■

S. A. 129 Kuopos -

ĮVYKS NEDĖLIOJĘ
10 d. Sausio (January), 1932., 
SVETAINĖJE LINDEN HALL- 
1601 Wood Ave., Linden, N.J.;-

Kalbės Drg. A. BIMBA, 
“Laisvės” Redaktorius

Prakalbos prasidės 2:30 vaL.J 
po pietų

Šokiai nuo 6:30 Vai. Vakare.
| Prakalbas Įžanga Veltui

Drg. A. Bimba

rių turi -
Bus paminėjimas Lietuvos 

Komunistų Partijos keturių 
vadų mirties, kuriuos sušaudė 
5 metai atgal kruvinieji fašis
tai. O ir taip pasaulyje yra 
daug syarbių įvykių: karo pa
vojus didelis, bedarbė Vis pla
čiau plečiasi, Sovietų Sąjungo
je milžiniškas progresas. Po 
prakalbų toje pačioje vietoje 
bus šokiai, griežiant gerai mu
zikai.I • ‘

Ws •
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Puslapis Kefvirfeg . < < (Šeštadieniu Sąu^o, 9, 193;SUBM ARINAI A. S. Novikov-Priboj
Vertė D. M. šęlomskas

EASTON, PA. PA*. ’ 11 

kuopoj suąirinr 
aįl 10 Husid, BoS-

No. 
Pro- 
save 

bando ir toliaus

“Naujosios Gadynės”
7, gruodžio 31 d., M.D. 
letaras, pasivadindamas 
“komunistu< < | KOIIlUIlltįLU Uėlliav 11 LV11CVUO

plukdinimo aparatą) kišo jūreivius ir jais provokatoriškų būdu griauti 
šaudė į viršų vietoji torpedų. Ant laimės, darbininkišką judėjimą Easto- 
pasisuko ten du rusų kariniai laivai ir iš
gelbėjo keletą anglų, jų tarpe ir Rakitni- 
kovą. Nuo to laiko jis pagarsėjo, o tar
naudamas, kaipo komandierius laivo “Ra- 
somacha,” jis atsižymėjo: nebuvo jam nei 
minų užtvarų, nei kitokių kliūčių. Jis turi 
dovanų: kryžių, aukso ginklų ir tt. Plikas, 
iš įšžiūros tikras gremėzdas ir didelis lat
ras, kuris visus pralenkia degtinės gėrime. 
Pasiūlius Bergui, geriama ir už jo sveika
tą, o jis pasako prakalbą apie savo tarna
vimą 8 metus ant: anglų laivo ir apie ko- 
mandierių Kruką, kuris nors, ir išsigelbėjo 
kartu su Rakitnikovu per torpedų vamzdį, 
bet nuvyko Anglijon ir, ten persišaldęs, 
mirė. . . .

Geriame dar už kitų oficierių sveikatą, 
o kada tąs viskas baigėsi, komandierius 
davė jūreiviams dar kelias bonkas degti-

Partija ir Komunistų Interna-^»< WJLKES-BAI 
cionaiu.; ’

Tas pats, opozicijos koresp.; teji^no svetainėj, 53 Bank St.. 10-tąj 
biuro sekr. (dar tada vadinos vai. ryte. .Visi nariai 'ateikit, yra;

□valu.,, itiau.ų Seni na
riai atsiveskit tuos draiigus,- kurie 
prisirašė laike vajaus.

% Sekr. S. Pietaris.----------,---- ----- -
SCRANTON, PA.

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 1 
82-roš kuopos' susirinkimas bus ant- 1 

, , , , , , . ,. ,v. radienį, .12 saUsioj pas’d. Klevinską,1
tų, kad skloka turi didžiumą- 1505 Albright Ave., 7-tą vai. vakare. 
A.L.D.L.D. 13 kp. pagal tre- Visi nariai, ateikit, yra svarbių rei

kalų aptarti. Atsiveskit ir naujų na- 1 
rių.< ,

881 Massachusetts Ave.
(arti Central Square)

* CAMBRIDGE, MASS.
/ Tel. *Porteri 17811

OFISO VALANDOS: < '
Nuo 7-9 vai. vakare. 
Nuo 2-4 po pietų ir 
Nedaliomis: 10-12 vai. ryte 
‘ Tel. Porter Š789 ’

sklokininkas No. 3), tarp kit- svarbių reikalų aptarti 
, z J X Mint nionraolrit- 4-n/\a

ko sako:
“Ščyrieji jau trečią A.L.D.

L.D. 13 kp. susirinkimą nega
li išrinkti savo žmogaus ant 
pirmininko.”

Ką tas reiškia! Tas reikš-

! į ‘ . (Tąsa)
• šiandien yra iškilmių diena. Lygiai du
; metai atgal, mūsų povandeninis laivas
; “Murena” buvo baigtas budavoti ir iš lai-
• vų fabriko nuleistas ant vandens. Štai ko-
; deLši' diena yra rokuojama mūsų subma- 
; rino gimimo diena ir todėl mes ją šven- 
: čiamė.

Laukdami tos dienos, laivą dažėme, maz-
I gojome grindis, ruošėmės, šveitėme vario 
‘ rankenas, kad jos blizgėtų ir žvilgėtų. O 

garbinuotas laivo valclyla vis ragino:
—Nepasiduokite kitiems, broliai! Pada

lykite, kad viskas žvilgėtų, kaip Izaoko 
kliaštoriuje, kad visur be veidrodžio gali-

! ’ ma būtų susišukuoti. • H ;
Lt. O šiandieną nuo 8 valandos ryto jau vi- 
; sa valtis papuošta vėliavomis. Nuo vėjo1 
!’’ plevėsuoja įvairių spalvų vėliavos, o saulės 

spinduliai atsimuša į žvilgančias metalo 
‘ dalis.
!L “Išpurtęs rienis” jau senai triūsias! prie j

elektrinio pečiaus. Išvaizda jo rimta, kaip i bios kalbos.
, į kokio raganiaus, gydančio žmogų nuo bai-1 per discipliną; jame vaidina svarbią rolę
> sios ligos. Jis piktai zurza prieš savo pa- ’ alkoholis, religijos nuodai ir bjaurus melas 
t gelbininką Rubcovą: 'bei paslėpta veidmainyste.
•. —Greičiau suk mėsą. Tave davė man į * * *
‘ pagelbininkus darbą dirbti, o ne taboką 
' graužti.

—Na, ir įkyrėjai jau tu man, storasis ar- Iš vakarų plaukia įvairių spalvų debesiai,
t būze,-r-atsikirto Rubcov. i tarytum kokis piešėjas papuošė erdvę. Ve- čiai,

Pietūs jau paruošti. Ant specialiai įreng-J jas jau nusiskubino į vakarus, tarytum no- są apie jūsų surengtas Pjakal- spauddh.
:__ *.__ Visas; rėdamas pasivyti saulę. O jūros vis dar bas Abekui.

gausiai apšviestas elekt-! galingai dūsauja ir dainuoja nežinia kam J<ad išniekinom komunis- darbininkas turėtų pamatyti, 
: • ~ * r ____ tus ? Mes patys komunistai, kur Imk veda Prūseika - But-

ne, su tikslu nešti demoraliza
ciją į mūsų revoliucines įstai
gas. . ; : ■ ' •

Paimkim jų “Naujosios Ga
dynės” No. 7 korespondenci
ją iš Eastono, Pa. Sako:

“Mes', opozicijos korespon
dentai, turėjome pasitarimą 
kas link “Laisvėj”- tūpusios 
korespondencijos 'Nq. 295 ; pa
sirašęs j Laisvietis kritikuoda
mas ją tris “Naujosios Gady
nės” kordspondeiicijas 1, 2 ir 
3-čią.” 1 ; Mes ■ gerai žinome,, 
kas yra tie: korespondentai, ir 
kokius pasitarimus jūs turite, 
q 1, 2, ir 3-ęiąs, ąutorius, ,tai 
yra vienas ir tas pats,f kuris 
dabartiniu Taiku pasivadino 
‘’Opozicijos ’Koresp.' Biuro Se
kretorium.” '

Del ko taip yra: dal’oma?

čio numerio sklokininko. filo
zofijos. O man teko būti mi
nimus tris susirinkimus pir
mininku, kur skloka visai ne
galėjo pasirodyti; bet, kad pa
sidaryti sau ir sąvo broliams___ _ _ __ _
politinio kapitalo, tai prtskai-lnūdienį,^11^gausio, National Audito- 
tė ir mane prie savo kromelio, 
kad gavus dąugiau oro į sa
vo pučiamą burbulą.

Nemapyk, opozicijos kores- 
pond. biuro sekr., kad tu gai
lesį ir toliaus diskredituoti 
Komunistų Partijos nario var
dą patenkiniipui savo ambici
jų, pasislėpęs po visokiais nu
meriais,' is kurių pasidarei sa7 
vo “biurą/’ • /

Darb ininkiška visuomenė, 
į komunistinių 

organizacijų rėmėjai, mūsų ar
timi simpatikai nuplėš tau 
veidmainio kaukę ir parodys 
tavo provokatoriškas triksus, 
iš kurių bandai sulipinti sklo- 
kišką lėlę. 

Darbininkų visuomenė žino, 
kas yra jų vadas, — tai Ko
munistų Partija ir Komunistų 
Internacionalas.

nes ir koniako Nnsism'anti kas hns rv lDel to,, kad pasirodyti, jog ir sąžiniški mūsų nes n KonjaKO. JNusispj auti, Kas bus ly-IEastone skiokininkai yra tvir- , • - •• -
toj. Jui eivių taipe piasidejo juokai ir rie- u vyrai” ir net turi savo “Biu-

Karas palaikomas ne tiktai ra,” per kurį galės šaudyti iš
> ■ oportunistinių kanuolių į ko

munistines tranšėjas.
Toliau skaitome: “Prirašy

ta pusantros špaltos šmeižtų, 
kurie tiktai ir tinka Bimbos 
“Laisvei.” Jis ‘argumentuoja,’ 
kad mes savo pirmoj kores
pondencijoj ‘išniekinom’ bim-Į Tai vienintelė Partija, kuri 
binius komunistus. Ne, vyru-\~j_

mes parašėm tikrą tie-1 savimo iš kapitalistinės prie-

Sekr. J. Norkus.
(6-7)

NEWARK, N; J.
JMasinis protesto i mitingas ; prieš 

nuteisimą negrų jaunuolių bus pir- 
rium, 42-48 Beacon St., • tarpe 
Springfield ir S. Orange Aveš. Pra
džią 8-į;ą vai. vakarę, Visi lietuviai! 
darbininkai dalyvaukite ir parodykit 
savo sėlidardmą. • ' ! : 3 1

■ ( ■ , j , . . 1 Rengėjai.
• : : (6r7).

EASTON, PA.
Nedėlioję, 10 d: sausio, įvyks A. 

L.D.L.D, 13-tos' kuopos isiisiripkinias, 
Easton, Bąking Co. svetainėje, 34 ' 
N. 7th St., 3-čią vai. po pietų. Visi j 
nariai, dalyvaukite, bus daug svar-' . , . .
bių reikalų svarstofna.. ą Draugo. Mi- i Detroit .. 
žaros prakalbos tapo atidėtos ant to- ->„,1

Trxo ■»>nrlTirtviAtwxflrt* ’

Chicago .
St. Louis . - 
Los Angeles

Didelė Nuolaida Pasažieriams, Kurie 
Perka Round Trip Tikietus.

NEVIN BUS LINES
111 W. 31st St., • New York

Telefonas Chickering 4-1600

liau. Jos nedėlioję neįvyks.
Valdyba.

; ■ (6-7)

l’l-------

W» MR Wl RR RR Wl RA RR RA M

NEVIN BUS LINES
Komfortiška, Saugi, ‘ Garan- 
tuojarria KdlionS1 už ‘ Žemiau

sias Kainkb į' Vihas:Dališ 
Jungtinių Valstijų ė * *• J .

Philadelphia .
Baltimore . . .
Washington
Boston ...........

, Pittsburgh . . .
..;; ,3.00

2O.dd
55.00

Šiandien padariau svąrbų atidengimą. 
Vaikštinėju su Paulina ant jūrų krašto.

veda proletariatą prie išsiliuo-

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

' su linimentu ‘
PAIN-EXPELLER

* tų stalų, maistas, gėlės ir bonkos. Visas | rėdamas pasivyti saulę.
* vidus “Murenos” i
; ros šviesa. Įrankiai apkaišyti žaliumynais. savo dainas. Garlaiviai šaukia galingomis
* ir -gyvomis gėlėmis. Laivo viršyla visur | savo plieno gerklėmis, ir jų tas švilpimas
J kaišo savo nosį ir patenkintai bumba: perkerta vakaro ramumą, kaip kad siuvė-

O kur faktai Vienas kitas suklaidintas

* kaišo savo nosį ir patenkintai bumba:
—Laivas—kaip pridera papuoštas! Vis- jas perkerpa audeklą.

: kas atlikta gerai. —O, Simai, mano gerasis! Kaip senai
Apart mūsų oficierių, jau renkasi sve- nemačiau tavęs....

čiai>: komandierius povandeninių laivų sky-
- riaus, jo pagelbininkas, komandieriai.kitų 

pbvandeninių laivų. Oficierių butas pilnu-
; telis karininkų, komąndierių:—tik žvilga 
' jų auksinės antpetys. Priekiniame laivo 
Į gale eilės baltai apsirengusių su mėlyno-1

mis apykaklėmis.
Aš sėdžiu kraštutiniame kambaryje ir 

man aiškiai matosi, kas darosi oficierių bu
te. V Viršuj laivo užgriovė triūbų orkestrą:

‘ “Bpže, Garia Chrani”—kruvinojo caro i 
"himną.

'Visi atsistojo. • Ret tai tik kazionas pa
protys. Svarbiausias susidomėjimas da
bar ne himne. Visų akys įdebtos į stalus, | 
kur tiek daug skanių valgių ir patrau
kiančių gėrimų. Į jūreivių stiklelius pri- į 
pilta degtinės, o į oficierių kitokio gėrimo, / 
iš katilo, kurio viršuje plevėsuoja mažytė 
liepsna. Po muzikai, komandierius subma-; 
rinų skyriaus, kapitonas Bergas pareiškė:}

—Meldžiu atydos...—Užviešpatavo tyla, 
ir tik girdėt elektromotorų veikimas. Ber
gas išdidžiai akimis vedžioja, ir toliaus tę
sia:

—Ponai oficieriai! Šiandien .“Murena”, 
sulyg įvestos pas mus tradicijos, švenčių, 
savo plaukiojimo šventę. Per du metus ji |

,,'karo laivyne ėjo savo pareigas. Ji jau tu-! 
Jri nemažai atsižymėjimų. Aš pasitikiu, 
įtaad vadovystėj tokio sugabaus komandie- 
*Tiaus, kokiu yra Vladimir Nikolajevič Bel- 
«ski ir jo pagelbininkų, oficierių ir jūreivių, 
/.ji ir ateityje tarnaus, kaipo baisus prie- 

. įsams laivas, parodys savo vikrumą ir drą-
jpą'karę.;;. (

kas atlikta gerai.

—Tiek pat laiko, kaip ir aš tavęs,—bu
vo mano atsakymas. Po to jis pradėjo la
pės rolę vaidinti Paulinos link.

(Daugiau bus)

A.L.P.M.S. H Apskričio Konferencija

(Tąsa iš 3-čio pusi.)
gai. Aido Choras (Worcester) — narių — 
52; turto — $250; išaukojo $33. Smarkiai 
veikia. Liuosybės Dailės Ratelio Choras — 
narių turi 55; dramos grupėj — 15; turto— 
$66; aukojo — $35; veikia gerai.

Nutarta kreiptis į chorus, kad jie paauko
tų po $5 padengimui nedatekliaus, kuris pa
sidarė rengiant koncertą. Nutarta, kad ge- 
neralis dirigentas pasitartų su chorų dirigen
tais del dainų, kurias dainuoja bendruose 
parengimuose. Pirma sesija uždaryta 1:45 
valandą po pietų.

tai būtų beprotystė niekinti 
save.”

Matote, kur < 
malimarlięnė. . . Bimbos — 
“Laisvė,” bimbiniai komunis-! 
tai, ęlrg. Abekas ne 
Ir sušunka: ' “Mes komunis- dai 
tai! Beprotystė niekinti save.” Į

Čia tai jau paimta iš Prūsei-! 
kos - Butkaus filozofijos, save 1 
vadintis “komunistu,” kuriuo ' 
jis nėra ir būti negali. į

27 d. gi’ūddžio ponas Pru-1

kus, kur yra jųjų tikslas be
šaukiant: ‘‘Angarietis mus ne- 

oportunistinė i išgązdins su Rusija. Lai gy- 
T'‘ .’„„j —Įvuoja ‘Naujoji Gadynė’!”

Turėtų įsitėmyti žėdnas dar 
draugas. 1 bininkas, kur link sklokos va- 

veda.
PA. Urba.

SHENANDOAH, PA.
Gruodžio 28 d., vietos. Prieš- 

; surengė 
, • . 'j - ' , XT J prakalbąs,: paminėjimui 5 me-

mąs komunistę vardu. -.Nes,^ 11U0 su§audymo 4 darbinin- 
užbaigdamas' Prūseika savo 1;ll vadų Lietuvoje. Kalbėjo 
tiradą sušuko: “Laisvės” administratorius, d.

jseika savo-:prakalboj Kaštone ;fašistini/ Komitetas 
viešai nusim^kavo,, kalbeda-: Drakalba„ Damjn8jj.

1‘Angarieitis mūsų neišgąz- 
dins su Rusija. Lai gyvuoja 
“Naujoji Gadynė!”

Komentarų nereikia; pro
letarai turėtų suprasti tą vil
ką, įlindusį į avies kailį.

Dar vienas “perlas”-opozici
jos koresp. biuro sekr. M. D. 
Proletaro: ....

“Laisvės” administratorius d. 
P. Buknys.

Aukų lėšų padengimui ir 
! Lietuvos Komunistų Partijos 
vedamų kovu parėmimui su
rinkta $15.95. Aukojo: J. 
Alezėjus ir M. Abraitienė po 
$1.00; A. Makštutis, M. Ki
čas, L. Rugienienė, V. Rugie
nius, V. Vasiliauskas, K. Na-

PH1LADELPHIJ0S LIETUVIU RADIO VALANDA
S ' Rengiama Dubrow-Philco

. Pradedant nuo Lapkričio 22, 1931
4 KIEKVIENĄ SEPTINTADIENĮ

į nuo 4 vai. iki 4:30 po pietų
? - • Iš Stoties WRAX, 1020 Kilocycles

’ Duoda L. DUBROW & SONS, Ine.
J 420-422 South Street 1 Philadelphia,1 Pa.

š . Telefonuokit, Lombard 1146
Norėdami išmėginti PHILCO RADIO namuose,’

ji ' i ' .< '.•lt! •«.

; NUMAŽINTOS Į ABI PUSES > KAINOS
>T KAUNĄ IR ATGAL-

■ • ‘ , i < 1 __ . J > < ) l '

H

" PEf< HAMBURGĄ

$179.00
U. S. Karo Mokesčiai Atskirai

TREČIA KLASE ANT VISŲ MŪSŲ LAIVŲ ;
Viršminčta kaina dabar galioje ant visų mūs laivų
Del informacijų kreipkitės į lokalinius mūs agentus.

“j Nors tie kazioni žodžiai tiek apeina, kiek i 
-vėjo pVo ausis švilpimas, bet mes visi šau
tajame “Ura T ir geriame degtinę. Mūsų 
Qaitd komąndįenus pasakė prakalbą, ačiuo- 
jdamas aficieriams ir jūreiviamsį ir pasiūlė 
; išsigerti už subftiarinų skyriaus komandie- 
“riaus Bergo sveikatą.• ; Ir vėl “Ura!” ge
niame ir orkestrą groja.

Mane interesuoja tai kapitonas Rakitni- 
kov, komandierius povandeninio laivo “Ra- 
somacha”. Jį gerai žino visi povandeninių 
laivų jūreiviai. Jis pirmiau plaukiojo ant 
anglų submarino, imdamas praktiką. /Tas 
anglų laivas buvo užkluptas vokiečių nai
kintojo ir sušaudytas, bet toje kovoje ir 
vokiečių laivas susprogdintas mina, ir pa
ti povandeninė valtis nuskendo su jos įgu
la... Povandenine valtis buvo sugadinta ir 
jokiu būdu negalėjo išplaukti į viršų. Iš 
jos vieno galo išvarius vandens balastą, ji 
atsistojo galu į viršų, bet dar storas van
dens sluogsnis buvo virš jos. Mirtis žiūrė
jo į akis, nebeliko kito išėjimo, kaip gelbė
tis per torpedų vamzdį. Į tą vamzdį (iš-

HAMBURC-ANtniCAN LlNE
39 BROADWAY, NEW YORK

i< h niuo, v . v cioiii<xXX.. j.n <%-
Trečia korespondencija kri ravas> A. Naravienė, P. Rat- 

pranešimą kevičius, V. Visockis, F. či- 
apie “Laisvės” skaitytojų nu- žauskas ir A. 
puolimą, štai jūsų pačių ra- 5qc< 
portas, kiek gauta skaitytojų 
Eastone laike šio vajaus: na
chališku būdu užrašyta ke
liems ant trijų mėnesių ir ke
liems ant pusės metų. Kiek 
sustabdyta, tai užtylėta.

“Jau tūli pasisakė, kad Bim
bos organą skaitys tiktai tris 
mėnesius.” .

tikuoja mus už

Antra sesija pradėta 2:45 vai. po pietų. 
Sporto komisija pranešė, kad veikimas spor 
to srityje eina gerai. Veikimas buvo geres
nis, negu kada. pirmiau. Raportas priimtas 
su pageidavimu, kad darbas eitų ir toliau.

Pakelta klausimas apie rengimą prelekci- 
jų. Nutarta, kad prelekcijos būtų rengia
mos. Prelegentų gavimas palikta patiems 
chorams. Tokie parengimai galima rengti 
su pamarginimais.

Nutarta surengti sporto ir šokių parengi
mas. Parengimas turi būti paskelbtas bent 
tris mėnesius pirma laiko, kuomet toks pa
rengimas įvyksta. Parengimu turi pasirū
pinti sporto komisija. ,

Piknikų rengimas palikta taip, kaip buvo 
pirma -— rengti grupėmis. Nutarta1 rengti' 
koncertą Apskričio naudai gegužės 8c dieną. 
Nutarta rengti metinius Apskričio koncertus 
antrame nedėldienyje gegužės į menesio. 
Taip pat nutarta, kad chorai dainuotų ben
drai, ‘o ne atskirai Apskričio koncertuose.

NutaYta pasveikinimas pasiųsti streikie- 
riams, kurie dabar laikomi deportavimui. 
Aukų, konferencija jiems sudėjo $4.50. Kląu- : 
simas organizavimo dainininkų federacijos 
palikta tolimesniam laikui. Nutarta prisidė-, 
ti prie kitų keturių apskričių rengime Nau- j 
josios Anglijos pikniko sekančią vasarą.

Į Apskričio Komitetą išrinkta sekanti 
draugai: Org. t). Vaitelis, org. pagelbinin- 
kas — L. Potcius ,sekretorius — A. Lukaus- 

. kaitė, fin. sekr. — A. Vasaris, ižd. — M.
Budrikis, gaidų komisijon — J. Grybas, spor
to kom. — J. Gutauskas, O. Kvietkauskaitė 
ir A. Vasaris. x

Sekanti konferencija- įvyks So. Bostone. 
Konferenciją uždarė J. Grybas 5:30 vai. 
vakare.

Diliuvienė po
Smulkių $8.45. Viso 

$15.95.
Varde Priešfašistinio Komi

teto, aukojusiems tariame ačiū.
S. R.

Iš Km R

Sekr. Ludwig Potcius.

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.

Ar 'jūs, ėastoniečiai, esate 
kada girdėję A.L.D.L.D. 13 
kuopos susirinkime tokį ra
portą “Laisvės” vajaus komisi
jos, jog nachališku būdu buvo 
užrašinėjama “Laisvė”? Ar 
jus, draugai ea’stoniečiai, gali ( 

' įtikinti t&s “teisybės jieškoto-j 
jas,” ■ Prūseikos; organas, jog! 
tokia metodą buvo vdrtoja-1

L . ’ • 1 < b J-

TORONTO LIETUVIAMS
Draugai, kurie neišgalite užsipre

numeruoti dienraštį “Laisvę” ilges
niam laikui, tai galite gauti nusi
pirkti pavieniais numeriais po ad
resu 738 Queen St., W., kaip tik 
pačiame lietuvių centre. Laikraštį 
galėsit gauti pirkti visada.

Pardavėjas.
_____

. 1 PHILADELPHIA/pX.

VARPAS BAKERIES. Ino

? - ma ? - AŠ Tnanhū, jog -jūs .nei1 Lietuvių bedarbių susirinkimas bus? 
vinm nnilikini ■' 1 ’ ' " ‘ • kekmadienį,1 10 sausio, Tautiškoj svė-.AieiįąųiCiL^ųi^ , _ „j tainėj, 928 ,E. Moyamensing Avę.,

Man teko ;butl Laisv.es 12-tą vai. dieną. , Visi bedarbiai ma-
1 vajaus komisijoj ; (kiek teko su' lonėkitę atsilankyti.

dąrbininkais susitikti ir kalbih! ‘ Sekr‘ v,rbin-
,ti ? tižsiprėhuiii'bruo^i “Laisvę,” i 
ir tokių perlų) ,kaip -nac'hališ- i 
kūmas,
tas. žmogus sprendžia, pagal

’ ( sa've'.' 1 ” P <: 1
• į -Klausykite, ką tas “revoliu

cionierius,” pasivadinęs 
mūnistu”:, dar sako savo

1 kaltos panelės” organe:
“Mes apskaitliavom, kad už

1 pusės metų “Laisvę” Eastone 
skaitys tiktai Bimbos leitenan-

!tai.”
Taip, apskaitliavot, kiek 

kas skaitys /komunistinę spau-
! dą, ir tada bandysite eiti su sa
vo “Klampyne,” 'idant nešti 
demoralizaciją į darbininkiš
kas organizacijas; tai yra jū
sų tikslas iš vidaus ir iš lau
ko griauti darbininkišką judė
jimą, ir suVądžfoti tuos drau
gus, kurie - eiha su Komunistų

/1

HARTFORD, CONN. į į 
.... A.L.D.L.D. 68-tos kuopos susirinki-*

nevartojau. Tur būt, 1 mas bris pirmadienį, 11 sausio,U po;
■' ' 1 No. 29 Lawrence St., 7:30 vai. vaka.-j

re. Bus renkamą, kuopos valdyba, iri 
išduoti metikiai raportai, tat visi na- 
riai dalyvabkit. Atsiveskit ir naujų 
narių.

Sekr; J. Rudzinskas.
(6-7)

SOUTHBURY IR OXFORD, 
CONN.

Waterburio ir Apielinkės Darb. 
Organizacijoms

Mes, Southburio ir Qxfordo lietu
viai ūkininkai, prašome visų šios 
apielipkės miestų ir miestelių dar
bininkiškas organizacijas- nieko ne
rengti *26 birželio (June), 1982, nes 
mūs A.L.D.L.D. 225 kuopai sukanka 
5-ki metai nuo susiorganizavimo, to
dėl paminėjimui sukaktuvių 5-kių me
tų kuopa: nutarė surengti didelį pik
niką su šaunia programa 26-tą bir- < 
želio., .Dar .sykį prašome v įsitėmyti MODERNIŠKIAUSI, ĮTAISYMAI KEPTUVĖJE

1 38-40 Stagg Street, Brooklyn, N* Y.
(6.8) U A. M.’BąįėhtitiMs;Savininkę :Tel., Stagg:-2:5938.

“ko-
“ne-

dieną ir išpildyti įmūs prašymą. 
A.L.D.L.D. 225. Kuopos 
Valdyba.

Laisv.es


'I

I

Šeštadienis, gaubei' 9,f .1932 • u PiMhpte
'■ .1.4. i, į! Į ^,,4 4

AUGŠČIAUSIA PRIEGLAUDA LIETUVIU 
AMERIKOJE

KAS GIRDĖTI A.P.L.A. KUO-1 tame, kad jie nesuprantą su- 
POSE APIE VEIKIMĄ? |--- ,__l x ..sirinkimuose, kas ten svarsto

ma. Jinai pataria tokiame at
sitikime anglų kalboj laikyti 
susirinkimus. Bet tai būtų 
daug geriau, , jei vienas drau
gas prie svetimkalbio sėdėtų 
susirinkime ir viską jam išver
stų, kas yra svarstoma. Tada 
jis viską žinotų ir taipgi dis
kusijose dalyvauti galėtų. Tos 
kliūtys lengvai galima nuga
lėti. > ■ . < >

Tos pačios kudpds sekr.

2 kp. .sekretorius prisiuntė 
dar vieną *naują narį ir sako, 
jogei “pabaigoj vajaus dar 
bus keletas naujų narių.” Su 
juo yra nesusipratimų delei 
sumažinto įstojimo. Jisai ma
no, jogei1 nbo Centrui priklau
somos sumos doleris nusimaži- 
na. Betgi spalio mėn. Bųleti
ne labai aiškiai pasakyta, kad 
“tas vienas' doleris sumažintas . 
nuo bendros burnos, vadinasi, taipgi prisiuiitė $3.50 , aukų

| Lietuvos pol. kaliniams. Au- 
I kos pasiųstos “Laisvėn” per-

nuo viso įstojimo.

, 3. kp. sekretorė y aso, jogei 
“bįefiarbė dąugiausią* 'kenkia” 
gavimui naujų narių. Paskiau-’ 
fdąm susirinkime ' ir si kuopa 
nuiąrė iš savo pusės sumažinti 
įstojimą ir bandyti gauti naujų 
narių. Jeigu tiktai draugai 
darbuosis, suprantama, ir prie 
sunkiausių aplinkybių 
ųors kelis gauti.

—o—
16 kuopos sekretorius 

neša, kad kuopa pilnai x .. . ...
tvarkė ir pradėjo veikimą. Ji- pO kp. teritorijoj, o prik aušo 
sai sako, kad jie gaus neipa-l? ku°b<>J, tuojaus peisikeltų 
žai nauju narių. Taipgi* jie T °^“tą kuopą. Reikalavimas

lokalinė geras> Klta rezoliucija vieny- 
1 bės su L.D.S. reikalu. -Stoja 
už suvienijimą abiejų organi-

kos pasiųstos “Laisvėn" 
duoti, kur priguli, Ačiū.

savo veidmhiriyštę viešai paro-1 pakviečia namų įsaįvininką drg. įvedė rugsėjo 8 dieną šven- 
dė. Kasparas pdrdavinėjo Pabalį pakalbėti. Po jo trum- tę. ”dė. : 
sklokininkų koncerto tikietus, pos kalbos 
Kasparienė su savo dukterimis ,! draugės Pabalionė, (vieną šė- 
buvo sklokininkų koncerte. 
Nei vienas iš Kaspąrų šeimy
nos nebuvo parengime 43-čios 
kuopos. ’ G. Pečiukaitis taipgi 
buvo sklokininki] koncerte. O 

' tie žmonės prieš draugą A.
Bimbą išnešė rezoliuciją, pa

serus pasiperka

ra už $10), J. Navalinskienė 
(vieną Šerą už $10) ir Inušai- 
tis vieną Šerą. Kiti draugai 
pasižadėjo pasipirkti vėliaus.

Korespondentas.

reikšdami, kad jie nesą sklo
kininkai, Wilkes-Barre, Pa., 
konferencijoje, kad jie stovį 
su Partija.

A.L.D.L.D. 43-čia kuopa 
turėtų tuos asmenis prašalint 
iš kuopos, kaip darbininkų 
klasės priešus. Mes žinome, 
kad sklokininkai yra lygūs 
socialfašistamš, b u r ž u ązijos 
agentams. Todėl neturi būt 
jiems vietos tarp darbininkų. 
Laukan juos iŠ darbininkų tar
po!

kp.. sekr. sako.:. “Mūsų j 
kuopa kitą- mėnesį prisius ge-j 
ra pluoštą nąujų narių. ' Šia-1 
me susirinkime perstatyta 
penki nariai, kurių galutinas j 
priėmimas palikta kitam susi-

gali ! rinkimui.”
—o—

50 kp. sekr. prisiuntė kp. 
pra_ ■ rezoliuciją, r e ik.a 1 a ujančią, 
susi- i kad tie nariai, kurie gyvena

Žąi naujų narių, 
mano, jogei viena 
draugija gali prie A.P.L.A. 
prisidėti. Smagu, kad naujosUilOlUvVJ. 41C4VI XAM-UJVO •••11 • 1 •

kuopos draugai pasiryžę daug ząciJg ir kad _suvie.n^?J orga-
darbuotis A.P.L.A. labui.

—o—
20 kp. sekretorius nusiskun

džia del bedarbės. Sako, de
lei to negalima gauti naujų 
narių. Bet jeigu draugai pasi
darbuotų, visgi bent vieną nau
ją narį galėtų gauti. Tiktai : 
reikia daugiau darbuotis.

—o—
26 kuopa pašoko gana 

smarkiai pirmyn naujų narių
gavime. Vienu sykiu prisiunT ket 
tė net 22 naujus narius ir dar Pradžia 7 :30 vai. vakare, 
žada daugiau pasidarbuoti. Ta

IŠ LIETUVOS

Fašistai mokina, kad 
Vytautas Žemaičių skerdi
kas, 8 rugsėjo žadėjo Lietu
vos karalium vainikuotis, 
bet jam nepasisekė. Dabar 
jo pėdomis nori eiti didelis 
girtuoklis Antanas kruvina
sis ir rengiasi ant Lietuvos

re. Valinciaiiš šVėtaihėje, 
51 Butler Alley. , .

Wilkes Barre,- PaWilkes Barre, Pą.-jAnt- 
•radienį, 12 d. sausio, 7 tOO 
valandą vakare. Svetainė 
Union Hali, 12 E. Market 
St.

Scranton, Pa.—Trečiadie
nį, 13 d. sausio, 7:30 vai. va-

LIETUVIS GRABORIUS•T i • i

Norintieji , ge-1 
riausio
navimo
žemą

patai**

ir už
kainą,

sosto atsitūpti. Planavo bir-1 kare. Horvięh Bldg., 110 
želio mėnesį atsitūpti, bet'West Market §L, Providen- 
išsrgando. Nepasisekė An-1 ęe Sq.

BUOŽĖS IŠNAUDOJIMAS! tanui atsitūpti, tai bent Vy-Draugai, dalyvaukite pa- 
tautui šventę įrengė. Visgi,jtys ir atsiveskite savo pa
mano, bus daugiau karališ- • -

!ko kvapo.

nuliūdimo va
landoje tauki- \ 
tin pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 Broadway 

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

Tel.: So. Boston 0304-Wžįstamus. Išgirskite^ . l^as i 
dedasi darbininkų šalyje.
-- —r----- ----------------------- -H- r: -

JUOZAFUTKA.
navos vals.). Efrėmas Fre-jK0 KvaP°- 

I / ' I ' 1 '
;starchaš, 80 hekt. buožė!
samdo.’tris bęrnųs., 2 mergas 
ir 2 .piemeniu.: Maistąs blo- .------------- — ----- -
gas, ir 
bui pabaigos nė'ra 

jineifu, ' buožei 'pastebėjus - v.
: į darbininkus, nesparčiai dir- vyras ^arbymecio metu uz 

. J bant, tuoj kojioja juo.S) bjau-1. du.ba daugiau 5 litų.' Dau- 
! riausiais žėdžiais. Algos' ‘ _^Tr^eJS i U>*"

“, bernams į metus moka vie-1 
ki'us su koncertu, 30 d. sausio, nam 300 lit., kitam 250, tie- 

Workmen’s Circle čiam 150 lit. piemenim —po .. . . . . _ .. ..
svetainėje, 69 So. Hancock St. 150 litų. Drabužių ned'uo-i-į? pereina i bedarbių eiles, i 
Pradžia 7-tą vai. vakare. Kon- Uždirbtųjų pinigu neiš-' Genios metu darbo labai 
certinę programą pildys Aido nin]<a ir stengias visnin Inos i sunku gaut, 0 jei kas gauna, 
•Choras. P 
gimo eis užmokėjimui duoklių 
į draugiją už 7-tos kuopos na
rius, kurie, iš priežasties be- jam 
darbėą,. negali užsimokėti. Tad 
kviečiame skaitlingai dalyvau
ti šiame parengime ir tuomi 

j pagelbėti savo draugams be- 
Įžanga prieinama 

darbininkams. Vy- 
35c, moterims 25c.

Kasyklos Mažai Dirba, Didelis 
Išnaudojimas

Čia reikia biskį parašyt ir 
apie sąlygas j 

i Kasyklos dirba labai „mažai, 
i Kaip kurios dar išdirba apie

Viską Patyręs, i 
. ' ! i t '

L.D,S. 7-tos Kuopos 
Parengimas

I ■ * .• f I

W 1 L K E S-BARRE, Pa.
.D.S. 7-ta kuopa 1 rengia šo-1 

■ i i n i . •
1932 m.,

- 21 . PAPILIS.—-Pas buožes ir
to'neužtenka? -Dar- dvaruose vasaros darbo me- 

( Dienos' tu* diena tęsiasi 11'—12 ir 
dar daugiau valandų. Retas

JUOZAS KAVALIAUSKAS ■

I dirba apie 3 litus. Kada bai
giasi rudens darbai, beveik 
visi padieniai atstatomi ir i

i a i-v m o i nnrl n Iai 11 Alinei •

_ ) moka ir stengias visaip juos i oUnKU gauL, o jei Kas gauna,
1 I nusukt. Taip šis buožė vie-,tai Sauna dienai 1—2 litus.

na berną P., kad nemokėt! 9 ~~
uždirbtos metinės ai-1 Aštrėja Susikirtimai 
apkaltino vogimu miltų I .
išvarė nieko nesumokė- i iaVer§tO] IMI]®} I

nizacijoj mokėtų tiek į vieną, - - . :
! kiek moka dabar į abi organi- Į dai biams. 
zacijas.

J. Gasiuncis,
visiems

Apia. Sekr. ™m

WILKES-BARRE, PA.
Drg. R. Mizara Kalbės 

Sausio 12 d.

gos, 
ir jį 
jęs.

Bernas. ; DELHY, Indija.—Angli-i 
i jos valdžia griebiasi žiau- 

IšVAIKe DARBININKŲ ; riaušių priemonių numalši- 
SUSIRINKIMĄ |nimui liaudies bruzdėjimo.

KAUNAS. — Maisto pra- i Vien Calcutta rajone val- 
monės darbininkų . profsą- j džia uždarė penkis šimtus

šioj apielinkėj. jun£‘a sušaukė, susirinkimą j įvairių nacionalių organiza- 
Draugo Mizaros prakalbos'lvasyKI0S airoa labai „mažai. darbininkų reikalams aps-! ciju. Visoki susirinkimai už- 

įvyks 12-ta sausio, 1932 m., į Kaip kurios dar išdirba apie • ••-•- . •
num. 12 Union Hali, E. Mar-! į? dienų į menesi, ten jose 

St., Wilkes-Barre, Pa.! dirbantiems dar vis šiaip taip 
, galima badą pašalint is baku- 
; žčs. Bet daug mainų dirba 
tik porą trejetą dienų į mėne-Draugas Mizara pasakys 

kuopa dabar lenktyniuoja su daug įdomiu dalykų apie Šo- . . .x . . ... ,
51 kuopa, kuri taipgi labai vietų Sąjungą. Draugai ir sl’ ° kltos vlsal uždarytos is- 
puikiai vajuj pasidarbavo.

111 —o—•_ bose, o sužinosite ttkra^ ž
301 kuopk vįe/ibalsiai nutaį’ė nias apje ‘ dą^binjnkų tėvynę 

rekomenduoti A.P.L.Ą., Ceųtro i Visi, dabai u<xrbnniikp.i zau- , ... . ,, u •Komitetui, kad apdraustu A', geidauja^ kuo daugiausia iš- t>esl®fln1la1’ 0 i'ltur
giasti apie Sovietų Sąjungą,' ' nlals keliais- Surasyt, kaip tai

draugės, būkite šitose į prakal- i 
bose, o sužinosite tikras ži-

• 4, h i i . (i • * t I i 4 - ’ • 1

ar darbininkai žin-

stovi po keletą menesių. Prie 
ito idar ir uždarbiai sumažėjo, 
numušant algas skirtingais bū
dais/' Vienur numuštos1 Jalgos

yarstyti. Prieš susirinki-; drausti. Be jokio teismo bus 
mą profsąjunga išleido at- > baudžiami visi, kurie skelbs 
sišaukimą, kuriame buvo nu-1 boikotą Anglijos produk- 
rodyta darbininkų būkle iri tams bei agituos žmones 
kviečiama ateiti į susirinki-1 “rainiai priešintis Anglijai.” 
mą. Paskirtu ;laiku į susi-' —----------- --------
rinkimą pradėjo rinktis į
daug darbininkų, bet polici-; Dlfg, IVIlZafOS 
ja ir žvalgybą;^ į šusirin- p> r «.! I ’ ■, u
kimą neįleido, pors. leidimas * lanafiSJUd

P.LiA. pinigus, esančius, ban-; 
kuoįe. A.P.L.A. Centras htb 
ręfljąlp rūpinasi.

—o— ' ' '
38 kuopoj yra nesusiprati

mų delei rengto parengimo A. 
P.LįA. kuopos naudai, kad iš
lyginus skolas. Buvo nutarta, 
kad visi nariai įžangos tikietus 
užsimokėtų, bus baliuj ar ne- L.D.L.D. 43-čia kuopa surengė 
bus. -Dabar kiti priešinasi už- koncertą ir balių gruodžio 31 
simokėjimui. Tie draugai, ku- d., 1931 m. Gerai pavyko, 
rie priešinasi, negerai daro. į Aido Choras, vadovaujant 
Juk reikia kokiu nors būdu! drg. D. Zdaniūtęi, labai gerai

apie jos darbininkų gyvenimą, 
apie darbus ir t. t. Kaip tik 
dabar proga daug dalykų su
žinoti drg. Mizaros prakalbo
se. Būkite visi!

S. P.
—o—

WILKES-BARRE, Pa. — Ą.

buvo gautas.. : Šis išardy-i ‘
mas ne be socialdemokratų I Sąjungos d. Mizara. 
pagelbos. Fašistams i
sustiprint socialdemokratų I aplankė didžiuosius miestus, 
profsąjungas ir todėl jie ne- buvo fabrikuose, kasyklose, 
norėjo, kad 300 .dailbininkų matė žemės ūkius ir t. t. 
galėtų apsvarstyti savo Tai pirmas iš mūsų kalbėto* 

jų, kuris nuvyko į SSSR, ir 
susipažino su darbininkų tė
vynės .’gyvavimu. Ką jis.

Tiktai sugrįžo iš Sovietų
J. Mizara. Jis u 

rūpi! ten buvo veik 3 mėnesius, | j I i i — y . 1 v o • I • J |

daroma, užimti] perdaug vie
tos laikraštyje. Pavyzdį pa
duosiu, kaip reikia kraut ka- 
rukus. Už prikrovimą karti
ke moka du dolerius ir pusę. 
Kaupas anglies turi būt šešių 
colių augščio- pagal sutartį.! 
Bet pastaruoju laiku mainie- 
riai verčiami lioduot 14 Colių 
kaupą. O to nedarant, tai 
bosai turi teisę atskaityt ket- f

STATO TILTĄ KARALIUI mate, kaip budavojamas so-' 
--------- cializraas, ką mano apie

galėtų 
opius klausimus.

Dąrbinmkas.

< skolas išlyginti. Visiems na
riams bendrai daug lengviau, 
negu vienai narių daliai. Tok
sai kuopos tarimas nėra prie
šingas A.P.L.A. konstitucijai 
ir jos tikslams. Prašomi visi 
nariai atlikti savo pareigas.

•—o—
' 40 kp. sekretorė sako, jogei 

jinai susidūrusi su tokiu klau
simu : kitakalbiai, kurie vedę 
su lietuvėm, norėtų prisirašyti 
prie A»P.L.A., bet visa bėda

dai- 
Pu- 
prie

ačiū

dainavo revoliucioniškas 
nas. žmonių buvo daug, 
blika gražiai linksminosi 
geros muzikos.

Kuopa širdingai taria
■buvusiems koncerte ir baliuje.

Sklokininkai tą patį vakarą 
turėjo savo koncertėlį surengę 
tyčia, kad pakenkti 43-čiai | 
kuopai.

Reikia stebėtis iš Kašparų 
šeimynos. Jie'' vis dangstėsi, 
kad ne sklokininkai; o dabar

‘KAROLIO TETA’
į.. ^CHARLEYS AUN^T) .

įdoipi Trijų Veiksmų ‘Koipedya.;

Rengia L. D. Progr. Kliubas
1 --------------- - • -T;-

Nedėlioję, 10 d, Sausio (January), 1932

LIETUVIŲ LAISVĖS SVETAINĖJE,
Second St., Elizabeth, N. L

Duris atidarys 6-tą vai. vak., lošimas prasidės 
lygiai 7-tą valandą

Įžanga 50c. ypatai, vaikams 10c. 5

.5 . ; . ; i i h : H '• 

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New, Jer 

sey valstijose1 1 ■ ' ' 
’ t ‘ ’ I - I i <Užtikrinu, kad mano pa

tarnavimas bus atatinka- 
miausias ir už prieinanią 
kainą. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregdn 5136 
Keystone—*Main 1417

TELEFONAS
Pulaski 5-1090

ATDARA DIENĄ - 
IR NAKTĮ .

NAUJAUSIOS MADOS

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

Įžanga Dieną ir Naktį 50c
, Subatos vakare 75 centai

Antroj klasėj Idšais išsimaudymas ir miegojimas per yLjk 
visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—35c— • j .

Naujai perdirbta- Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati-.i 
dare naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa- y 
gerinimais, čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsiperimui veltui! 6 1.
MOTERIMS PANEDeLIAIS.IR UTARNINKAIS, nuo ‘ 
10 valandos dieną. Iki 12 vai, vakare.? Trys gariniai • f • ' . 
kambariai delei i.šsipėrimo: Rusiškas, Tu^kiškaą ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas' miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga- I

, rantuotu patarnavimu.1 » < ; ’ oniBini'i •

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

KELRODIS: B. M. T. elevelieriu; išlipt ant Flushing" Ave. stoties; 
B. M. T. subway—išlipt ant Montrose Ave. stoties; visąis • 

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave. •

virtą dalį užmokesties už 
kiekvieną karuką. Ir tas dar- 
roma labai tankiai. O prieka
bių sudaro taip: vežant karu- 
kus ant “brėkerio,” anglis nu
byra per didelį trankymą, o į 
tada, žinoma, ;
rys, kad negana gerai sukrovė Į tiltą į Lietuve 
kaupą. Ir L12i‘ -
vartoja.
ka^nepaAgTa, neT patys^dar- į dais> net vieną bažnyčią Vy-' vai po pietų. Svetainėj 139 
bininkai mažai rūpinas savo | .. , .
unija, kurioj priklauso, o uni-! fašistų valdžia paskyrė Vy-( 
jos biurokratija dirba ranka tautui kruvinajam, o dabar; 11 d. sausio, 7:00 vai. vaka- 
rankon su bosais. O pavieniai 
darbininkai negali' pagąsdint., 

’ bosą, mesdami darbą, kaip ki- i 
: tados daugelis darydavo, čia |------------ (-
i ant vieno darbo randas po du Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mū- 
! darbininku. Nors pastaruoju sų. duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną val- 
i laikū tas* individualizmas ii; gydamį sutaupysite.-pinigų,. nes nesirgsite; tai nereikės išmo-

Kitose valstybėse darbo Ameriką Sovietų darbinin- 
žmonės k a ralius ’varo į kai ir daugelį kitų klausi- j liaus. Ekspertai instruktoriai. Už ..I •>/ .vu • i '' _ nrininama. natvarkvta. lentrvu 1~ų v.laukan šunims šėko pjauti, mų išaiškins d. Mizara. Jam prHina?jaž?iė^

atsako mainie-1 o Lietuvos buržuazija stato prakalbos rengiamos šiose \ i 1 ■ 1 * i i i*(111(1111 ■ a iii*. , _ i • i •-*-• -d z\ • • j io in i b ciiviiumio nm
>s sostą, 10 vneurse.

kitokių metodų mgtų atgal pulkus krįkštino < 
didžiųjų kunigaikščių var-• madienį, 19 ji. sausio, 2:00

Great Neck, N. Y.—Sek-

LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA . J

Tapkite šoferiu ar mechanikų, , Iš 
mokite šio amato seniausioj ir ge
riausioj įtaisytoj mokykloj. Vienati
nė Lietuviška-Amerikomška Automb- 
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- 

pilną mechanikos kursą mokestis labai
smulkius pataisymus, $25.00. Spe- 

. Laisnius gvarantuojame.
Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9 yal. vakare. Sekmadie- 

I niais 10 vai. ryto iki 2 vai. po pietų.

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

,----------------7 ---------- -- ------------- --------------------------t/---------C c/ *• *-

l tautui 'budeliui, 1930 metus Steamboat Rd.
Pittston, Pa.—Pirmadienį, A. LUTVINAS

Užlaiko ‘LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS.

KEPAME TIKRA LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEl KEIKSUS

nyksta, bet silpną!. JEit skus- keti gydytojui, (j-į ,(J i? ‘ _
■ " Duoną p.ristatqme įjyisas dadis^Br’ooklyno ir apieimkes,

kaip’, į krautuves tAip ir į pavienius >namus,< taipgi siunčiam ir 
į kitus miestus.' ‘L i ; •:

ii) Settles St., Brooklyn, N. Y.
Tol.: Stegg 0645 ■ I- Saw. V. LUKOŠEVIČIUS

tis į uniją,'tai tąnkiai reiškia 
netekti darbų,; 'l^ą'cl, !ir, įblogo, 

'nes lokalę : viršininkai tankiai, 
! išdavinėja darbininkus', kaipo 
i keliančius Skundus. ’ , 
|. ’ Rengimo Komisija.

SCRANTON, PA.
, Pasmerkė ^Klampynę,” Pasi-

• .pirko “Laisves” Šeru
Pas ‘ draugus Pabalius buvo 

draugiškas suėjimas. Pakel- 
taągjklauslmas apie renegatą 
Pruseiką ir jo pritarėjus. Li
kosi pasmerkta jo prieškųmu- 
nistinė opozicija, kaipo dar
bininkiško judėjimo ardytojai.

D r a u gams bėdiskusuojant 
draugė 
draugu

Pabalięnė pakviečia 
vakarieniauti. Po 

skanios vakarienės draugas 
■Navalinskas, pakelia klausinių, 
!ar visi draugai .turime “Lais-. 
i vės” Šerų: Drg. Navalinskas

LfFUVUM
XGERIAUSIA DUONA 
įschoiBbaking o 
"/y 10 SCH0LE5 STR. BROOKLYN, NY\S IgĮl

Įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos į v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę sveftii* 
nę, t i irk a m ą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto. pa-, 
rengimams ir t. t., 
tik 3 blokai rtuo 
Staen Island Fer
ry.

L u t t in’s Hali yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabeth©, bet r 
ir kitų miesto lietu
viams ir svetimtaii- ’’ 
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisnjuotas,-, 
Real Estate—pirki
mui ir pardavimui: ž 
n^t m ų ir žemių,' . 
taipgi įvairių biz- ' 
nių. .Mūsų patarna-, i 
yipaas prielankus.. ,

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

VIENINTfeLg AMERIKOJE LIETUVIŲ \ i
AUTOMOBILIU TECHNIKOS MOKYKLA I

12i E. 14th STREET, Near 1st Avenue NEW YORK CITY 8
Trumpu laiku išmokiname 

kaa link AUTOMO
BILIŲ mechanizmo. 
Praktika ant rietoa- .

IiardyWM». •vt^j*yma». • »npr«st elektriką Ir in«.gnet]z«ią. ir Viila-rlmą
<r ploną automobilio; mokinėm dienom!* Ir vakarėli lietuvių ir anglų kalboaa 
Mokytojais yN iymOi ekipeUai—L. TICELNIAVICIUS. B. J. VAITKUNAS if kiti. 
Leidimu (Lioęniį) ir Olplmnij Rvarąntuojame už dilią nžmokeitj. Met padedam 
kiekvienam prie pirkimo Įtaro ŪniiraSymai | mokyklą kiekvieną dienų nuo 9 ryti 
Iki 9-lai .vasara. , Nedėfiojk nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL U__ ■
125 E. 14th STREET -rNear 1st Avenue NEW YORK CITY 

. . ’Telephone, Algonquin 4-404® r i i ■ . < ■
Irt! WM VW WM WMIA4 WV WW VW MW IAIWyn MM WMIAI MM IAIW W
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Puslapis Šeštas

VIETINES ŽINIOS
Į Protesto Mitingą Prieš Imperialistinį 

Lenkijos Pilsudskio Fašizmą!
Rytoj, sekmadienį 2<30 vai. Į 

dieną įvyksta bendras lenkų, 
lietuvių, u k rainų, baltarusių ir 
rusų ;protesto mitingas prieš 
imperialistinį Lenkijos fašiz
mą—Ukrainų svetainėje, 101 
Grand St., Brook lyne. Apart 
kitų, bus ir lietuvis kalbėto
jas. ,
. Susirinkę protestuosime prieš I 
tai, . J<ad fašistinė Pilsudskio 
valdžia smaugia Lenkų pa
vergtas taptines mažumas: uk- 
rainus, baltarusius, , lietuvius, i 
žydus; o kai prieš žydus, tai 
pilsudskiniai stačiai rengia 
kruvinus fašistinius pogromus.

Tai bus sykiu protesto mi
tingas' prieš kovojančių darbi
ninkų žudymus Lenkijoj. Dar Į 
tik nesenai tapo pakarti septy-1

Iš L.D.S. Pirmos Kuopos 
Pavyzdingo Susirinkimo

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo pirma kuopa turėjo 
gerą susirinkimą pereito ket
virtadienio vakare, 
svetainėj. Narių 
na daug.

Išrinktas tapo 
Ateivių Gynimo 
Komiteto plenumą, įvykstantį | leda; raštininkas Juozas Ru- 
sausio 13 d. Nutarta iš kuo- daitis;
pos duot penkis narius į Ko- Eddie Masiulis; reporteris Jo- 
munistų Partiją. Tuojaus tre- nas Jurkevičius.
jetas draugų pasižadėjo įstoti Baliaus surengimo komisi- 
į Partiją. Išrinkta komisija, ! jon išrinkta Jonas Juodzevi- 
kuri sužiūrėtų negalinčius už-ičius, Eddie Masiulis ir Karo- 
šimokėt.duokles narius bedar-llis Petrauskas.
bius. Už tokius bedarbius bus i A.L.P. Jaunuolių Kliubas 
į paskolą mokama iki šešių Skvi.ęčia Avisus lietuvius jjaunųo- 
menesių narinės duoklės į L. f'""' ~L- i-o.-.
D.S. . Tuo tikslu įsteigta tam bo.
tikras fondas ir čia pat jau pa- bus sausio*. (January) .12 .d., 8 
daryta gera pradžia, parep- 
kant aukų. Po dolerį aukoju 
C. Brown, V. Pranaitiene, 'Bie
liauskas, Vasiliauskas; po pu
sę dolerio E. Jeskevičiūtė, P. 
Verfelka, šiaučiulis, St. Sas
nauskienė ir Stakov; 45 cen
tus A. Baniulis. Su smulkes
nėmis aukomis susidarė 
$14.50 išviso.

“Laisvės” 
dalyvavo ga-

delegatas į
Nacionalio

tvarkos prižiūrėtojas

Ateivių. Gynimo Nacionalis
A.L.D.L.D. 24-tos kuopos I Kometas šaukia i savo plenu- 

susirinkimas bus pirmadienį, i™?, atstovus nuo visų organi- 
sausio 11 d., po num. _ ___
We Ave., 7 :30 vai. vakare. Vi- 
•sj nariai, ateikite. Yra svar
bių reikalų aptarti.

Org. K. Bender.

deda iš darbininkų. Tai buš 
vienas iš svaigiausių susirinki
mų ateivių teisėms ginti. \ Jis 
įvyks trečiadienį, Sausio 13 d., 
8-tą vai. vakare,. Ukrainian 
Labor House, po num. 15 East 
3rd St., New Yorke. Kiekvie- 

ina lietuvių organizacija bei 
.kuopa privalo turėt savo dele
gatus. , Sykiu . primenama.

mi, kaip “valkatos.”SVARBIOS KONFERENCIJOS

. uaruiniiiKCS ir uai ūmumai iai- „„
Apie įšte, 35 East 12th St., New Yor- m§j0 streikus keliose dirbtu- meldžiu ir paveikslą prisiųsti.

prieš R. &Central Brooklyn

73 Mvr-1zac^^’ kurios didžiumoj susi-
** Z-l Z-] 1 r, z-1 I ’ I ' ZA . l-v IV A

I Balių Be Kepurių!
sausio
svęfąi-r kad, jungtinių > Valstijų kong^

tai. patikrint kiekvieną ateL -------
ir cįųot tą pi tįkruą .certifi- NUSINUODIJO

Ketvirtadienio vakare, sau-
NEW YORK

prendS bei kliubas tūpi išrinkt f ir ai- 
agirųdė’ pefr $yst pb Jeigu
jdllkb jį ne- tuo tarpu nėra organizacijosJI susirinkimo; •'M jos komitetas

*” f.

ninRfu Susiviepi.rimo Afrikoj dartoiXs paV • 
1-me kuopa. . .Balius bus su

vadovauja 
Darbininkų

SUKNIASIUVIAI 
LAIMĖJO STREIKUS

“SEIFAS” PERSUNKUS
PLĖŠIKAMS i i

shing. Avė. Kiekviena lietuvių 
darbininkišką draugija^ kuopa 1 -1 « V £.»«.!!■ >1 1-4*

ryto, imis dienomis suknelių siuvimo kančios.
Workers Centre, trečiame aug-; darbininkės ir darbininkai lai- nZL&ek

v-—■ •

liūs- prigulėti prie mūsų kliu- 
Kitas kliubo susirinkimas

1023 M t. Vernon Street 
Philadelphia, <Pa.

Sekmadienį, 10 d. 
(January), “Laisvės” 
nčię,', bus kepurių balius/.' šį 
bali.’Uj rengia. Lietuvių. Darbi-

GERAS PATARNAVIMAS
Perkantiems RADIO ar bent kokį Muzikali Instrumen
tą (Cash, ar ant Credito); Pataiso' ir Pianus Tūnija

< ir užlaiko visus Lietuviškus Rekordus. . i

JONAS AMBROZAITIS
560 GRAND STREĘT ‘ Brooklyn, N. Y. '

r r-u ir

diskusijas delei kandidatų ir ke.
politikos L.D.S. veikiausia kas 
nors parašys kitame numery
je.

4 L!D. Susivienijimo Pildomą-: d., 10:30 valandą > iš 
ją Tarybą. Jų pasekmės tel
pa pirmame puslapyje. A- -

ręsui yrą ’.įteikta nauji suma
nymai įstatymų prieš ateivius 44*9 'W.f 158th St.,: New 

............. : išdepor- Yorke. - Mieštihi^ '■ daktaras" 
pripažino jo'nusinubdijirną t^iš 
saldainiais.1 i i ’ • :

yab vakare, A.L.P. Kliube, 80 
Union Avė. Visi jaunuoliai, 
atsilankykite .į mūsų' klįubą.

R. Jonaą Jurkevičius.

Darbininkiškų koresponden- 
! tų ir rašytojų konferencijai ______ i ---- -

Buvo n°minacij°s kandidatų įbus laikoma rytoj, sausio 10 Į NEW YORK. — Paskutine- i ■’’ba^šlės3^™^! ^rar'Xlli-’

Alt

, apie 41 metų amžiaus, ir 
’. i 

Su pirmu laišku 
. Tonv 

V, 151 W. 20th St./New York, N.Y. 
(7-8)

ivairiais pamarginimais, dai
nomis, lajmėjimaįs ir “surpri- 
zeis;” o šokiams grieš gera 
orkestrą; taipgi bus užkan
džiui ir gėrimų. Pradžia 6-tą 
vah.- vąkare. • j 1 1 ' .

Kviečiame ; atsilankyti kuo 
skaitlingiausiai. Kepures ga
lite palikti namie, nes visiems 
bus duota kitos specialės ke
purės svetainėje. .

Kviečia Rengėjos.

NEW YORK. Policija šio 14 d., y.ra, šaukiama Brook- 
rado ant šaligatvio prie 25) Wf lyno bedarbių ir> dirbančiųjų 
Broadway didelį plieninį “sei- bendra konferencija, 795 F1U- 
fa” ’ (saugos spintą). 'Matyt; 
plėšikai jį negalėjo, ant^vietos 
atsidarytu, tai npsp^endė kiti|» 
nvsigabehi; bet *'«*•
sunkus/ todėl it* p 
atidarytą gatvėje.

ui gelžkelio darbininkai, kurie 
dalyvavo demonstracijoj delei 
Sovietų Šąjungos apgynimo; 
kitiem dviem taipgi išnešta 
mirties nuosprendis. O, Len
kijos kalėjimuose . palengva 
marinhma 10,000 politinių ka- 
Urnų. ’ i • .

Šiamę mitinge protestuosi
me ir priėji Lenkijos imperia
listus, . kurie sudarę pirmąsias 
eiles .r.iįošiamp; kąro prieš So
vietų ę^pibliką. , . ; .

. Lietuviai, darbininkai, skait
lingai/ susirinkite į šį demonst
racinį mitingą išvien • su len
kais, ukrainais, baltarusiais ir 
rusais .darbininkais protestuot 
ir priimt rezoliucijas prieš bu
deliškus Pilsudskio valdžios j 
darbus ir planus.

Komitetas. •
z.

' Iš Amer. Lietuviu Piliečiu 
Kliubo Jaunuolių Veikimo

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubo Jaunuolių Kliubas tu
rėjo susirinkimą sausio 6 d., 
1932 m. Buvo pirmu kartu 
rinkta delegatai, šie tapo iš
rinkti į Jaunuolių Kliubo val
dybą: pirm. Juozas žibuda; 
vice-pirmininkas Vytautas Ka-

Dalyvaus įvairių tautų vėse. 
plunksnos darbuotojai. Lietu
viai korespondentai raginami 
suvažiuot ne tik iš New Yor
ko ir Brooklyno, bet iš visos 

i apielinkės.

,tuot, visus j jcotnuniętus bei jų 
artimesnius , prilašėjus; j . kas 
įmetai.patikrint kiekvieną tatei 
vį ir , t 
katus vadinamiems “geriems” 
ateiviams; certifikatas gi bū
tų bubdamąs tik vieniems me
tams, ir jis’ fųretų' būt kasmet 
panaujinamas. Sulig to, atei
viai būtų *kas dvyliką mėnesių 
persijojanii ir tŪKstančiais dė- 
portuojamL—JCoyai prieš to
kius pavojus turi mobilizuotis 
ne tik.kiti, bet sykiu ir visi 
lietuviai darbininkai. .

< ' < ; ?1 i i ’

1 *■)'*/■ l| <1 I I-III "I II- ■»!■> !»■>■■< U ■ I ^.1.....-.—■ 
turi pats atstovaut savo orga
nizaciją bei kitus draugus pa
skirt delegatais. Šaukia Broole- 
ly no,'Bedarbių Taryba.

f -

1,400 Anglies Darbininkų 
Streikuoja Prieš Uždarbio 
Nukirtimą 10 Nuošimčių

NEW YORK. — Kelios die- 
nos atgal sustreikavo apie 900 
darbininkų, dirbančių prie an
glies išvežiojimo. Streikas ki
lo del toj ><ad anglies biznie
riai kerta 10 nuoš. algos. Už
vakar prie streiko prisidėjo 
500 darbininkų, išvežiojusių 
anglį Jersey City.

NewjYorko 'sveikatos komi- 
sionierius ;Dr.i Wynne ir valdiš
kas valstijos tarpininkas sten
giasi ■ pakrikdyt streiką; siūlo 
eit į derybas strėikierių virši
ninkams su! valdžibs iv “publi
kos” atstovais;'štreikiterių vir
šininkais žinoma, ; laiko vadus 
federacinės unijos. O tos uni
jos prezidentas Ryan paliko 
streikierius vienus, išvažiuoda
mas į šiltas Bermuda salas. 
Bet kada jam atrodys laikas 
streiką parduoti; jis sugrįš.

Pirmiaus streiklaužius sta-
įtė miestinis “Greitosios Bedar
biam Pagelbos Biuras;” dabar 
gi, užsidarius šiam biurui, ren
ka skebus kapitalistinis Jūrei
vių Namas (Seamen’s House). 
Visi anglį išvežiojanti trokai 
yra aprūpinti policmanais.

ALKANAS BEDARBIS SU
GRĄŽINO $5,000 RADINĮ

NEW YORK. — Edward 
Doherty, 27 metų amžiaus, be
darbis, atvykęs penkios savai
tės atgal iš Marlboro, Mass., 
rado požeminio gelžkelio “toi- 
lete” deimantų, auksinių laik
rodėlių ir kitų brangurpynų, 
kurie buvo įvynioti į popierą. 
Nors buvo 36 valandas visai 
nieko nevalgęs, bet radinį sau 
nepasilaikė, o perdavė polici
jai, kad per laikraščius pajieš- 
kotų savininko.

.Radėjas buvo benamis ir 
stengėsi naktimis: pasnausti, 
požeminių gelžkelių stotyse jr 
važinėdamas jų traukiniais, 
nors tatai skaitoma “nusikal
timu,” už ką bedarbiai areš-1 p ą TTFqKO HM A T 
tuojami ir į kalėjimus siunčia-1 x-rl

PAJIEŠKAU 'darbo valgykloj. Esu 
virėjas, turiu ilgų metų patyrimą.

Taipgi gali kepti visokius pyragus. 
Geo. Cook, 101,-57-—108th St., Rich-

I mond Hill, N. Y. Telephone Virgi- 
I nia 7-4278. (7-9)

Daugumai tapo iškovo
ta dviem iki penkių dolerių 
daugiau savaitinio uždarbio. 
Šiems streikams 
kairioji Adatos 
Unija.

Streikas tęsiasi
W. Dress Co., O. K. Dress Co. 
ir kelias kitas siuvyklas.

Socialfašistinės unijos Schle- 
singeriai ir kiti tokie vadai 
šneka apie savo streiką, kuris 
yra tik darbininkų mulkini
mas. Kairioji unija teisingai 
stoja į kovą jr, kaip matome, 
daro laimėjimą po laimėjimo.

SALDAINIAIS NUSINUODI
JO KŪDIKIS

r.NEW YORK: Užvalgęs
čokolado, parnešto iš 'artimoj 
krautuvės,* mirė dviejų -ir pū-l 
sėK- metų kūdikis,' J. A;! Mulli1

PROFESORIUS
BROOKLYN. Susipykęs 

su savo' pačia 'ir josios moti
na, nusinuodijo Henry Dodėn- 
hoff, 28 metų amžiaus, che
mijos j mokytojas Brooklyno 
College. Kai kas pasakys, 
“profesorius, kitus mokino, o 
pats buvo durnas.”
IŠPLĖŠĖ $75,000

NEW YORK. — Iš milįonie- 
rių A. A. Tilney’ų namųj; 330

E A I S V. 1

Park Avė., nežinomi plėšikai 
išsinfešė perlų ir deimantų 
$75,000 vertės, matomai įeida- i 
mi į kambarius pro langą, ku-Į 
rį pasiekę gaisrinėmis kopėčio
mis.

Svarbus Posėdis L.D.S.
III Apskričio Tarybos <

, ~■I-------------------- '

L.D.S. III Apskričio Tary
bos posėdis įvyks ateinantį 
sekmadie'nį, sausio 10 d., “Lai
svės” 'svetainėj, 2-tą vai., po 
pietų. Todėl, draugai, kurie 
įeinate į 1 Apskričio . tarybą, į 
esate kviečiami i dalyvauti šia
me posėdyje, kadangi praėjus 
mūsų plėtiniam koncernui, ran- į 
dasi daugelis dalykįų nesutvar-1 
kyta ir’ faipgj turime '-patiekti Į 
planą'i ąteifesį Įdarjbuiž Dirvą 
tam pjati,! tik i^ęikia padirbėt.

Seki’. P. Baranauskas.
< . v: ' .. 1 ■ v c
•. < . » ---- ■—---->--*----- i-------------- »—L.‘ >■
M j, -,3 ;< 1C ••ll.Tjf. Z, • « i. f

Didž! New Yorko Organizaci
joms, Priklausančioms 
prie Sąryšio, j 1 i

Didžiojo New. Yorko Darbi
ninkiškų Organizacijų Sąryšio
konferencija bus sekmadienį, 
sausio 31-mą dieną; pradžia 
10-tą vai. ryte. Konferencija 
įvyks “Laisvės” svetainėj.

Kadangi laiškai' pavėluota 
išsiuntinėti, tad jeigu kurios 
kuopos dar negavot laiškų, o 
susirinkimas įvyktų, tai vis 
tiek rinkite delegatus.

Kurių kuopų jau įvyko su7 
sirinkimai ir neišrinkote dele
gatų, tų susiėjus valdyba turi 
paskirti delegatus ir prisiųsti

Delegatus rinkite po vieną 
nuo kuopos ir po vieną nuo 
kiekvieno desėtko narių.

Sąryšį.o Sekretorius,
M. Stakov.

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

L.D.S.A. 91-mos kuopos susirinki
mas bus pirmadienį, 11 sausio, pas 
d. Kąlakauskienę, 61-39 Perry . Avė., 
7:30. v.al. vąkare. Visos nares būti
nai ateikit, yra.'fabai jfvąrbių reikalų 
aptarti.

Organizatore.
(7-8)

IŠRANDAVO.IIMAI
PASIRANDAVOJA fornišiuoti kam

bariai su visais parankumais, ant 
atskiro floro ir su atskirais jojimais. 
Kreipkitės po No. 110 S. First St., 

Į Brooklyn, N. Y. Telephone, Green- 
I point 9-1745.

_ ___ ___ (6-7)
PASIRANDAVOJA kambarys su vi

sais parankumais, atskiras įėjimas, 
arti subway Mrs. Jacina, 105 S. 
3rd St., Brooklyn, N. Y.

, 6-8

Bell Phone, Poplar 7545

! A* R STANKŪS
< bfe A BU Rlįtjs- im D ERT AK E R 

tibnlaą^MUoja ' ir foldpja nuatiruatu* ant
kapinių. Nptįkitiog Igtraanlo.' pa. 

Uiraaviaao' ir oA žsabą nullūdltao
valandoje laukitta paa mane. Fa* mnu. 
galite gauti lotua nnt visokių kapinių keo 
ceriauahue vietose Ir až tema kalną. ..

I .

: I • £ ’ / 5tg* i an—hh mu —— w —«• —•*< —— —— w —- u« —- »*—« 
į Neužmirškite ir Manęs 1 
| Dovanom ar patys sau norėda- į 
įmi pirkti laikrodžius, daimantus | 
lar bi ką iš auksinių daiktų ži-? 
jnokite, kad pas mane pigiau nu- į 
j sipirksite. 1

Į ĮVAIRŪS LAIK
RODŽIAI ' NAU
JAUSIOS MADOS 
luž PRIEINAMĄ 
į KAINĄ 
I
I Taipgi taisau visokius laikrod- ? 
i žius ir kitus papuošalų daiktus, i 
i Taigi kreipkitės pas mane, o aš i 
į stengsiuosi pilnai patenkinti. | 
I Viktoras Januška i 
I 127-17 Liberty Avė |
| Tarpe 127 ir 12Š gatvių • 
[ Richmond Hill,' N. Y. 1

- mi —w nu i nu—vii • mm —* mu t — "»—«>—mu —— n»|4

____________ ii ______________________

KRAUJO . SPECfALISTAS
GytĮau ūmia** ir 'chronifikas vyrų ir 

' - i moterų ligas j kraujo ir odos.
( Padarau, jiiityrpną kraujo ir šlapumo.

‘ 'PR/ *MEER < i ■
156 W. 44lh St., Room 302

Yprk, N. Y. į 
f Valandos Priėmimo:

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

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

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia- . 

listas išgydo įvairias kojų Ii- Li 
ęas, patinimus, gyslų ir są- 
narių įdegimus be operaci- Ky 
jos taipgi ir kitas ligas. Jj7 
Kreipkitės pas: ^3

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.

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M. FIWRIN 

215 Ė.rL2ih St.
Tarp 2nd^ir 3rd Avės

NEW YORKE
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8
Nedėliotų nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas jčirškinimais

MEDICIN. DAKTARAS

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

Room 15, New York 
Gydau įvairias ligas:

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

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

• Sekmadieniais, nuo
12 iki 3 valandai po pietų

Tel.: Tompkins Square 6-7697

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Naujokų Cigarų;
JONO ARBA 

PETRO
. Kainos po
' • li)ė ir 15e

Tai 
LIETUVIŲ

, ISDIRBYSTfiS 
Petras Naujokas rrr a o A » Savininkas , CIGARAI

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

Dirbtuvė
361 Broadway,

Brooklyn, N. Y.

BIZNlfeRlAl GARSINKIT 
. ĖS “LAISVĖJE”,.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT
Pabandykite! į

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, | • “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.
• 1 f . ' : . / i . . i . . ' • 1 ' i .1
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MOI. LAUKUS, Fotografas 
214 Bedford Ave., Brooklyn 

lei. Greenpoint 9-7831
Cieriausta Studija lirooklunc. At ’ihit P.-rr.t'1 nti

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043 f ’

MATHEW P. BALLAS INC. 
(B I E L A U SK A S) 
GRABORIUS 

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

MŪSŲ ĮSTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų ŠALIŲ, ir iš čia 
PAS1UNČIAM t KUR KAM REIKIA. TURIM PR1VATIŠKĄ 
P1RMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI į LIGONINI IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETĄ, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KRE1PK1TŪS lx MUS, O MES- 
KUOGER1AUSIAI PATARNAUSIM.

MŪSŲ RAŠTINE ATDARA D1EN\ IR NAKTL MŪSŲ 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA. . : L

< . • < ) r | ’ •

—J--------------- r--------
MEDICINAS DAKTARAS

. B. BAGDASAROV •
200 Second Ave.

Tarpe 12 ir 13 Kalvių
GYDAU: KRAUJO TR LYTINIŲ 

ORGANŲ LIGAS
Valandos, paprastamos dienomia nuo 11 
ryto iki 1 po pietį,. Vakarais Yiuc & ‘iki 
8 vai. Seltmadlenihis. nuo 11' Yyto iki 
2 vai. po pietų.

Tclcf. 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.

—
Telephone, Green point >-MI0

Graborius
UNDERTAKER

IJUDOTUVIŲ DIKKKJOBĮCi •
L '. .. ><■, , Ą 'U • ■ ■

. ■ a ■ . ;• J •• 1 įM '

lltoalxamuoja Ir laidoja nl 
ant vifioki< kapiniai PM* 
tom’obilius ir karjetag' *.vj

?31 {Bedford 
BROOKLYN, N. Y

'—n------ t~i~t-----mr iii ■!i n «■ ju
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DĖKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

i 1 : bR H. MENDLOWITZ
g 2220 AVENUE J BROOKLYN, N. Y.
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šeštadienis, Sausio 9, 1932
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JONAS SfOKifc-
Fotografas

šiuomi pranešu savo kostume- 
riains. kad perkėliau sąvo studiją 
• r, naujort > vietoj;

po numerių;
512 Marion 
katnp. Broad;: 
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausiai.
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