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Tokyo.—Japonijos bedar
bių skaičius paaugo nuo 
150,000 iki 500,000, palygi
nus su rugpjūčio mėn., 1931.

Berlyn.—Ruhro distrikte 
pereitais metais (1931) į 
Komunistų Partiją įstojo 
30,707 nauji nariai. Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XXII, Dienraščio XIV

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r alaimčsite, Tik • 
Retežius, o Išlaimėsite (t 
Pasauli!

Berlin.—Lippe - Detmold 
municipaliuose rinkimuose 
komunistų kandidatas gavo 
9,570, o 1930 metų rinki
muose tebuvo surinkęs 5,- 
867 b. Socialdemokratai ga
vo 25,396 balsus, o pirmes- 
niuose rinkimuose turėjo 
30,142. Vadinasi, socialde-1 
mokratai nustojo 15 nuoš. f 
balsų.

2,500 Mainierių Mirs 
Badu, jei Nebus Pagelbos

jau-Decatur, Ala.—Dvi 
nos merginos pagrobė Jack: 
Carter, 19 metų amžiaus,! 
išsivežė į laukus ir nupla-i 
kė iki be sąmonės.

Atlantic City, N. J.—Gai- i 
sre sudegė senutė Delphine 
Larro, 104 metų amžiaus.

PITTSBURGH, Pa. — 
Patirta, kad 2,500 mainie
rių ir jų . šeimynų 
apielinkėj tikrai 
ir jeigu nebus 
greita parama, 
mirs nuo alkio, 
tų vargšų jau 
pažeista. Klausimas liko 
jų gyvybės išgelbėjimo. 
Tas dedasi kapitalistinėj 
Amerikoj, kur turčiai 
tunka pertekliuje, kur 
maisto yra perdaug!

šioj 
badauja 
suteikta 
visi jie 
Sveikata 
pakąsta,

20,080 DARBININKU DALYVAVO LENI
NO MIRTIES SUKAKI. PAMINĖJIME

Darbininkai Stoja į 
Komunistų Partijų

Guatemala City.—Sausio 
21 d. buvo jaučiamas smar
kus žemės drebėjimas ir 
tuo pat laiku iš vulkano 
Acatenango pradėjo 
tiš juodi dūmai.

BEDARBIŲ TARYBA 
ŠAUKIA KONFERENCI
JĄ LONG ISLANDE

verz-

London.— Anglijos 
nyčia laikys speciales 
maldas laike “nusiginklavi
mo” konferencijos, kad die
vas suminkštintų imperia
listų širdis. Blofyti moka 
ne tik katalikų, bet ir 
testonų kunigai.

baž- 
pa-

pro-

Sovietai Pasirašė 
Sutartį su Suomija

HELSINGFORS:
ilgokų derybų Sovietų Są
junga ir Suomija pasirašė 
nepuolimo sutartį, kuri tę
sis tris metus. Bet tuo pat 
tarpu pranešama, kad dery
bos tarpe Rumunijos ir So
vietų Sąjungos delei pana
šios nepuolimo sutarties 
po nutrauktos.

"Po

Nassau County Bedarbių 
Taryba šaukia konferenci
ją šį sekmadienį, sausio 24 
d., 11 valandą prieš pietus, 
Ukrainian Progressive Ho
me svetainėje, ant Union
dale Ave., ir Front St, East 
Hempstead, Long Island. 
Konferencijos tikslas prisi
ruošt prie vasario 4 d. de
monstracijų visuose stam
besniuose miestuose ir mies
teliuose Nassau ir Suffolk 
pavietuose.

Siųskite po vieną delega-J 
tą nuo organizacijų, turin
čių 10 iki 50 narių. Orga
nizacijom gi, turinčios 50 
narių ar daugiau, gali at
siųsti po tris delegatus bei 
daugiau.

Nassau County 
Bedarbių Taryba.

NEW YORK.— Milžiniš-. sboro jaunuolįų. 
ka Bronx Coliseum s vėtai- j taip pat vier^o 
no hnvn cnnetilfimčo davki-1 
ninkais sausio 21 d. Lenino jos. 
mirties paminėjimo demons- 
tracijoje. Net lietingas chorai, 
oras nesulaikė darbininkų Č
nuo to parengimo. Buvo ne- dainavo šešias( revoliucines 
mažiau, kaip 20,000 publi- dainas, f “
kos. , > | ir įspūdingai' . sudainavo.

Programa buvo tikrai re- Raudonosios šąkikės puikiai 
voliucinė. Vyriausiu kalbė- pasirodė. Taip pat buvo 

' suvaidintas grąžus symbo-
• liškas darbininkų veikalas,
• kuriame perstatoma kapi

talizmas, jam, tarnavimas
' socialistu ir Amerikos Dar

bo Federacijos, bedarbiai ir 
Komunistų Partijos vado- 
dovybė proletariato kovose. 

Visa programa publikoj

Kalbėjo 
mainierio 

ne buvo sausakimša darbį- žmona iš Kentucky valsti-

Gi visų tautų darbininkų 
, priklausanti prie 

Chorų Federacijos, bendrai

Stebėtinai gražiai

toju buvo d. Weinstone nuo 
Komunistų Partijos Cent- 
ralinio Komiteto. Jis per
bėgo dabartinį krizį, komu
nistų judėjimo augimą ir 
mokinimus didžiojo proleta
riato revoliucijos vado Le
no.

Taip pat kalbėjo juodvei-
dė Montgomery, motina vie- paliko nepaprastai jausmin- 
no iš mirtin nuteistų Scott- go revoliucinio įspūdžio.

DAR DEL DARBININKU TEISMO 
PHILADELPH1 JO J SAUSIO 24 D.

BERLYN. — Coblenze 
ištisa naujosios Socialistų 
Darbininkų Partijos kuo
pa įstojo į Vokietijos Ko
munistų Partiją. Taip 
pat tos partijos distrikto 
vadas prisidėjo prie ko- 
m u n i stų. Hannoveryj 
naujosios partijos du vir
šininkai ir aštuoni eiliniai 
nariai perėjo prie komu
nistų. Gi miestelyje Ga- 
venisch 16 darbininku na
rių iš vietinio fašistų 
partijos lokalo atėjo ir įs
tojo į Komunistų Parti
ją. Sutverta nauja Kom
partijoj kuopa.

800 Nuoš. Paaugo 
Komunistu Balsai

'KOMUNISTU PRIEŠAI BUVO PASKLEI
DĘ BJAURU MELĄ APIE DR. MATULAI
TĮ IR SOVIETU SĄJUNGOS VALDŽIĄ

Kelios dienos atgal šumi- 
jo, šaukė ir staugė social- 
fašistų ir fašistų spauda 
(“Naujienos”, “Vienybė” ir 
tt.) pasičiupę iš lenkų spau
dos bjaurų melą apie Dr. 
Matulaitį, būk jį Sovietų 
valdžia ištrėmus į Solovec- 
ko salą už kokį ten prasi
žengimą. Dėjo tą bjaurų 
melą ant pirmo puslapio 
didžiausiomis raidėmis. Chi- 
cagos melagių geltonųjų so- 
cialfašistų organas 
uždėjo antgalvį per 
pirmą puslapį.
' Renegato Pruseikos orga
nas irgi neatsiliko. Biskį 
gudriau, bet su tuo pačiu 
piktumu “Klampynė” priki
šo, girdi, Dr. Matulaitis užsi
traukė Angariečio rūstybę! 
Todėl, supraskite, netenka 
stebėtis, jeigu d. Matulaitis 
ir būtų nubaustas. Bet tai

“N.”
visą

kad diskredituoti Sovietų 
Sąjungą lietuvių darbinin
kų akyse ir tuojaus pasiim
ti globon d. Matulaitį, jeigū ; 
jis ištikrųjų būtų kuom 
nors prasižengęs prieš dar
bininkų tėvynę. Griebė f jį 
savo globon “Naujienų” 
Grigaitis, “Vienybės” Va
laitis ir renegatas Pruseika. 
Bet visi nudegė nagus. Tik 
pasirodė, kad jiems visiems 
įkvėpimą lygiai duoda bjau
ri anti-sovietinė Lenkijos 
plėšikų imperialistų propa7 
ganda.

Melas apie d. Matulaičio 
ištrėmimą iš Minsko buvo 
datuotas gruodžio 23 d. Gi 
štai d. R. Mizara gauną 
laišką nuo paties d. Matu
laičio. Laiškas datuotas sau
sio 4, 1932 m. Drg. MatuląL 
tis rašo iš Minsko. Laišką 
baigia sekamai:

“Pas mus nieko ypatingo 
nėra; gyvenam senoviškai. 
Beje, aš» persikėliau į kitą 
butą. Užtatai prašau rašyti 
šiuo antrašu: Minsk. Biela- 
ruskaja Akademija Nauk. 
Litsektor. S. Matulaitis.” 
• Ant kito lakšto tam pa- L | 
čiam laiške d. MatuJąitis 
šo:

(Tąsa 5-tam pusi.)

VIRGINIA, Minn. — 
Komunistų Partijos kandi
datas j majorus gavo 381 
balsą. Gi pernai miestelio 
rinkimuose už komunistus 
tebuvo paduota 45 balsai. 
Vadinasi, per metus laiko 
komunistų balsai paaugo 
ant 800 nuoš.

abiejų draugų ir užpylimas 
vandens ant fašistu ii“so- 

malūno. 
kertama 
kad, ot 

nubaudė

Bus teisiami ALDLD. 6-to 
apskričio iždo grobikai ir 
organizacijos griovikai. Te
nai taip pat kaltininkai tu
rės progą įrodyt, ar jie pa
siuntė pinigus minėtoms įs
taigoms,; kaip jie giriasi. 
Philadelphijos darbininkai, 
dalyvaukite šiame masinia
me teisme!

\ Oportunistų Centralinis 
Komitetas skelbia, kad A.L. 
D.L.D. 6-to apskričio už
griebtą iždą ($157.48) jie 
išaukojo (p -kokižį teisę jie 
turėjo organizącijos už
grobtą iždą saųvališkai au
koti?) x “darbininkiškiems 
reikalams,” tarpe kurių 
Komunistų Parti j o gavus 
$15 ir “Daily Workeris” 
$15. “Laisvės” redakcija 
užklausė “Daily Workerio” 
administraciją ir Komuni- 

(stų Partijos centrą, ar jie Į 
i tuos pinigus aplaikė nuo 
ponios Jatužienės, arba nuo 
bile vieno iš iždo užgrobi- 

NEW YORK. — Popie-(kų, kurie skelbias “A.L.D. 
žius pakvietė protestonus. l.D. 6-tu apskričiu.” Iš

Japonija Rengiasi
Užgrobti Shanghaju

SHANGHAI. — Japoni
jos konsulas ir karinio lai
vyno viršininkai pareikala
vo, kad tuoj būtų sustabdy
tas Shanghajuje ir visoj 
Chinijoj boikotas prieš Ja
ponijos produktus. Parė
mimui to savo reikalavimo, 

PORTAGE, Pa. — Sau-U.aP?n^a skubotai pasiun- 
sio 21 d. C. A. Hughes Coal £ du "auJu kariniu lai™ l 
kompanijos kasykla No. 2 Shanghajų. Tas reiškia, 
atleido naktinę pakaitą pa- Raf! . v
gal sutartį su senąją Ųni-jPatl Shanghajų užgrobti, 
ted Mine Workers unija. Į 
Bet mainieriai suprato, kad 
jiems visiems kertamas smū 
gis. Ir štai septyni šimtai 

buvo bedarbiai ilgą laiką, bažnyčios garbinimo Mari-!njgų gavimas.' Draugai ‘iš1 mainierių paskelbė streiką.

Bedarbis Nužudė Savo 
Žmonų ir Pats Nusižudė

ta-
Panelė Švenčiausia, Pa- 
rapijonai ir New Yorko 

Kardinolas

Portage Mainieriai
Išėjo Į Streiką

Tas reiškia, 
kad Japonija

BROOKLYN,
Rasta negyvi Henry Fehr- nigų viešai pareiškė, 
mann ir jo žmona.

' vienytis su .katalikų bažny-! abiejų įstaigų gautas atsa-
čia. Daug protestonų ku- Rymas, kad tapo peržiūrė- 

• kad (tos pakvitavimų knygos ir
. Abudu jie negali pakęsti katalikų, nesurasta jokių panašių pi-

Manoma, kad 
pirma nušovė savo 
o paskui pats sau kulką su
varė. Badas privedė prie 
šitos desperatiškos sužudys- 
tės.

Fehrmann j jos, Kristaus .motinos.. Kaip . partijOs ir iš “Daily Wor- 
pačią, žinoma, Marija susilaukė kerį0” sako, kad nuo grobi-

vaiko mergina būdama ir pareikalauta
. f -----p---. Darbininkų Teisme pakvi-tapo primesta Juozapui.

Portugalijos Sostinėje 
Ruošiamas Streikas

apie Mariją. Hayes sako, 
kad katalikų bažnyčia ne
garbinanti nei Marijos, nei 
šventųjų tėvų. Ji buvus 
moteriškė su kūnu, todėl 
jos garbinti negalima. Ale, 
girdi, tik jinai dabar veikia, 
kaip koks agentas, tarpe 
žmonių ir dievo ir todėl ka
talikai tik prašo jos, kad 
jinai perkalbėtų tą rūstų 
dievą susimylėti ant grieš- 
ininkų! Bet tai ta pati ap
gavystė, tas pats bjaurus 
apgadinėjimas tamsių para- 
pijonų. P. .1, ■ —.! I ■      I     , ■ |
Darė Puolimus ant, 
Kompartijos Raštinės

„ . . . LOS ANGELES, Cal. —
rengiamas L.D.S. III Aps- Sausio 19 d. nakties laiku 
kričio piknikas. Minėto pik- • šeši policistai įsiveržė į Ko- 
niko vieta yra paimta P. • -
Vaicionio Darže, Meadow 
Grove, Cranford, N. J.

Rengimo Komisija.

Dabar New Yorko apie- Avimus parodyti. Antra, 
įlinkės katalikų bažnyčios! į0S įstaigos sako, kad jeigu 
galva kardinolas Hayes ais- jįe įr0(]yS) kad pinigus pa- 
kina tiems protęstopams g;1]ntė ir turi nakvitavimus.

LISBON.—Sausio ' 21 ( d. 
policija užpuolė darbininkų 
susirinkimą, penkis sužeidė, 
o 21 suareštavo. , Darbinin
kų organizacijos ketiną 'pa
skelbti visuotiną streiką 
Lisbone sausio 25 d.

PASTABA

ap- 
pa-

cialfašistu melu 
Tai buvo taip pat 
Sovietų-- valdžiai, 
žiūrėkite, jinai 
gerą komunistą!

Bet kas pasirodo? Pasi
rodo, kad tai paleistas bjau
rus provokatoriškas melas,

RAUDONOJI VĖLIAVA IR ‘SOVIETU 
RESPUBLIKA’ ŠIAURINĖJ ISPANIJOJ

Su šiuo prašome visų 
švietos organizacijų bei 
šalpinių draugysčių, nereng
ti jokių autingų ar išvažia
vimų ant 12 dienos birže
lio, New Jersey ir apielin
kėj, kadangi tą dieną yra

munistų Partijos lokalo raš
tinę ir padarė kratą. Visa 
literatūra tapo užgrobta ir 
išgabenta..

siuntė ir turi pakvitavimus, 
tai Partija ir “D. W.” pini-, 
gus sugrąžins, nes jokia ko
munistinė įstaiga niekados 
nepriims' netiesotai užgrob
tų pinigų iš kitos komunis
tinės įstaigos. Niekas ne
gali keliais doleriais ' nu
pirkti nei Komunistų Par
tijos, nei jos organo, neigi 
jokie renegatai negali nu
sipirkti Komunistų Partijos 
lojališkumą už keletą desėt- 
kų dolerių.

Taip pat buvo kreiptasi 
prie Komunistų Partijos 
disrikto Philadelphijoj, ar 
jie gavo minimus pinigus. 
Gauta tokia telegrama: 
“Pinigų iš opozicijos ne
gauta.”

Darbininkų teisinas Phi
ladelphijoj įvyks sekmadie
nį, sausio 24 d., 2 vai. po 
pietų, lietuvių * svetainėj, 
928 E. Moyamensing Avė.

• Streikas eina prieš senosios 
unijos viršininkų norus ir 
valią. Prasideda masinis 
pikietas. Pažangieji mai
nieriai organizuoja eilinių 
narių komitetą, idant nelei
dus senosios unijos reakcio
nieriams streiką parduoti.

* '1Nebus Referendumo del , 
Prohibicijos

WASHINGTON.— Se- 
natas 55 balsais j prieš 15 
atmetė pasiūlymą leisti re
ferendumu nubalsuoti pro
hibicijos klausimą. Tas pa
rodo, kad sausieji senate 
turi didelę didžiumą. •

MADRID. — Buržujų- Taip pat jie užgriebia ka- 
socialistų valdžia su did- syklas. Visas tas judėjimas 
”*“*“_”* *1 1 ; daugiausia iš

.nešimą iš šiaurinės dalies.mainierių.
I Ispanijos, jog tenai “sindi-į Labai sunku spręsti, kol 
I kalistai ir komunistai” iš- j kas, kiek tuose praneŠimuo- 
i kėlė Raudoną Vėliavą ir pa- se yra teisybės, o kiek jie 
I skelbė “Ispanijos Sovietu perdėti. Kad Ispanijas dar-

pasirengus žiauriu išgąsčiu gavo pra- susidedąs daugiausia 
v i , • 1 nnčimo ič čioiįviniic Halina ' J) IT) 1 PTllI.

Chiang Kai-shekas
friita nria Valdine 'skelbė “Ispanijos Sovietų perdėti. Kad Ispanijas dar- 
uųztd pne Ydiu/JUb Respublika.” Madrido vai-į bininkai revoliucionizuojasi 

----- — ' džia pasiuntė gerai gink- ir eina prie komunistų, tai 
SHANGHAI. — Praneša- luotą kariuomenę sutriuš- negali būti abejonės. Kad 

ma, kad kruvinasis Chiang 
Kai shekas grįžta į Nankin-1 šama, kad revoliucionieriai Ispanijos 
gą. Turėjo sugrįžti sausio 
22 d. Jis, žinoma, įeis į val
džią ir vėl pasiims budelio

džia pasiuntė gerai gink- ir eina prie komunistų, tai ------ — q
kinimui sukilimo. Prane-!jie jau būtų paskelbę vienoj 

i dalyje Sovietų 
užima miestelius ir kaimus Respubliką, tai dar klausi- 
ir steigia Sovietų valdžią, mas.

RENEGATAS TROCKIS BURŽUAZIJOS TALKOJ
Grūmoja Krizis Kabinetui
; LONDON.-; Socialfašis- 
tas Snowdenas pradeda ne
sutikti su MacDonaldu. Bū
damas iždininku, Snowde
nas nesutinka ,su pakelia
mais muitais ir todėl keti
na susivienyti sų liberalais. 
Jis veikiausia turės nešdin
tis iš paties kabineto.

Sausio 21 d. per radio me jis pasmerkė Komunistei 
pranešta, kad Trockis, pa- tų Partiją už vedimą ko- 
daręs atsišaukimą į Vokie-!V.OS I)iae^ socialfašistus (so-

KOMUNISTU PARTIJOS ORGANAS DAILY 
WORKER ŠAUKIASI FINANSINĖS PARAMOS

“Daily Worker” pradėjo 
naują vajų už finansinę pa
ramą. Delei užėjusio kri- 
zio ir visos eilės streikų, 
kuriuose “Daily Workeris” 
streikiėriams teikiamas už- 
dyką, laikraščio finansinė 
padėtis vėl atsidūrė keblioj 
padėtyje. u

Komunistų Partija šau
kiasi į visus darbininkus ir 
jų organizacijas eiti “Daily 
Workeriui” pagelbon. Tas 
klasių kovos organas turi 
gyvuoti. Netekimas jo būtų 
didelis smūgis visam darbi
ninkų judėjimui. 1

tijos darbininkus remti Hin- 
denburgo-Brueningo vald
žią ir socialdemokratus. 
Ypatingai jis šaukiąs ko
munistus atmesti savo par
tijos nusistatymą prieš val
džią ir suremti pečiais už 
Hindenburgo diktatūrą. Tai 
esą reikalinga pastojimui 
kelio fašistams. Tai bjau
ri Trockio
Jis puikiai žino, kad Hin-

cialdemokratus). Už tai 
dabar iš Londono praneša* 
ma, kad Vokietijos valdžia 
ketina leisti Trockiui apsi
gyventi ■ Berlyne! Renega
tui buržuazija ketina atsily
ginti už jo tarnystę.

New York.—Buvęs gu-
. i . - , - i bernatorius S m i t h a s už 

vei ainyse*,kiekvieną žodį savo rašto
denburgo-Bruen ngo vald- FT* "U° k ? P1 t?llStin^

laikraščių ir žurnalų po 90 
centų. Mat, jis moka ap
gaudinėti darbininkus ir 
ginti kapitalizmą pusėtinai 
gabiai. Demagogija jo 
įrankis.

žia veda derybas su Hitle
riu delei bendro veikimo ir 
kaip tik šita valdžia padeda 
fašistams susimobilizuoti ir 
apsiginkluoti.

O gruodžio mėnesį Troc
kis rašė straipsnį viename (Daugiau Pasaulinių žinių 
Berlyno laikraštyje, kuria- 5-tam puslapy j)

f
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LAISVE, LITHUANIAN DAILY
i * 1,’ųhlisbed by LAISVE, Ine 
Sunday, at 46 Ten Eyck Street,' Brooklyn, New Yolk'

re, sau-
SUBSCRIPTION RATES: :
............ $6.00 United States, six months..... .$3.00

08.00 Brooklyn, N. ¥., six months... .4.00 [
$8.00 .Foreign countries, six months. .$4.00 i ' J !• TV »
.6.00 Canada and Brazil, six months.$3.00 JŲ VlSHgdlį 1/1CV^

Kunigų organas “Drau
gas” sausio 19 d. patalpino 
sekamą žinią iš Berlyno:

Prūsijos katalikų vyskupai 
per kardinolą Bertrarh’ą krei
pės į Prūsijos kulto ministerį, 
kad šis susidomėtų komunis
tų tikybinėse pradžios mo
kyklose veikimu. Šiose mo-j 
kyklose jie veda pragaištin- j

niUiu < States, per year..........
3ro6klyn, N. Y-> Per year...
nirdjgn countries, par year..
anada and 'Brazil, per year. .

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

Komunistai Nugali Kunigus ir

Besirengiant prie vasario kalinga. Šiuo tarpu “Daily! 
4 dj> prie nacionalės dienos. Worker” prašo paramos, ir« 
kovai prieš badą ir skurdą, 
idant '.priversti kapitalistus' 
ir jiį valdžią įvesti bedarbių 
apįraųdą.ir tuo j aus. suteik
ti tinkamą i pašalpą badau
jantiems- bedarbiams: ir. jų. 
šeimynoms; stoja į darbinių-- 
kų Lėhdrąj frbntą1' daug 
AnieYikoš1 Darbo' Federaci
jos lokalų įvairiuose nuės
tuose in miesteliuose. , Ne
žiūrint reakcinės vadovy
bės šauksmo prieš komunis-. 
tusf' eiliniai federacijos na-: 
riaf pradeda suprasti, jog 
tik ,per kovą darbininkai 
gali išreikalauti iš kapita
listų šiokias tokias koncesi
jas.

Pūvant kapitalistinei sis
temai ir gyvenimui sunkė
jant, pradeda pereiti į ko
vingųjų darbininkų eiles 
net tie darbininkai, kuriuos 
būrzuazija yra įtraukus į 
savo reakcinę fašistinę or
ganizaciją—Amerikos I re
gioną. Nesbnai drg. J. Ba
liam kalbėjo Yonkers, N. Y., 
Tarptautinės Darbininkų 
Pašalpos surengtam mitin
ge?5 Tam pačiam name tą 
patį vakarą atsibuvo Ąme- 
rikcii' tęgiono ‘skyriaus s’u- 
si^kimas. Iš , legionįeiąų/ 
mitjpgp atęjo ■ Kelio,ika ęįaf- 
binįnkų' į prakalbąs,. įi’? teą;

pavieniai darbininkai ir! 
darbininkiškos organizaci-! 
jos turėtų kiek galint fi-| 
n ausiniai paremti.

Šiuo tarpu svarbiausiai 
problema prieš Amerikos 
darbininkus, tai budavoji- 
mas tvirto revoliucinio dar
bininkų ir biednųjų farme- 
rlų fronto prieš kapitalistų 
klasę, kuri visokiais budais 
verčia krizio naštį ant dar
bo masių • pečių. Tvirtą 
frontą darbininkai gali su- 
budavoti tik po vadovyste 
Amerikos Komunistų Parti
jos. . ,

Pirmas dalykas, darbinin
kai privalo remti kiekvieną 
Komunistų Partijos veda
mą kampaniją, kiekvieną 
kovą. Antras žingsnis, tai 
darbininkai privalo stoti į 
Komunistų Partijos vado
vaujamas organizacijas, o 
ypatingai klasiniai sąmo
ningi darbininkai būtinai 
turi patapti Komunistų 
Partijos nariais.

'šio 15 $7 į Bostono priėp- 
•Na, o jų ’ jubiliejiniam lauką atplaukė tavorinis! 

kuopos parenkime, kur kai- Anglijos laivas Quiswood. 
bėjo sorkinjnkas Bagočiuš, iš-Mari^pblio,
tai nieko nelaimėta. Girdi,' ^ovl('t'’ r^unl°s? P?Pllay 

.. .. .... J j tas anglimi. Ant laivo ra-
rėngimo kolmsija raportą-į prieglaudą jaūnas len- 
vo, kad pelno Jiko tik $1.50. Ras darbininkas, Zigmunt 
; Tai tiek pelnijo fašistų. ir ■ Szcwerykowski, 23 metų 
socialfašistų kontroliuoja-' amžiąus. Jis bastėsi po pia-l 
ma kuopa per “istorinį”’p&“ ' i ant laivu I
įrengimą. ■> ■ k l ? *

Kyniuse jie veua prugaisun-
gą propagandą prieš religiją CLIirJn<: “Prncnonhz” 
ir prieš jaunimo patrijotizmą. * luopuuiy

Komunistų atkaklumui nė^- 
ra galo. Jie naudojasi dau
gelio vaikų vargingu būviu. 
Juos patraukia į savo jaunų
jų “spartakų” organizaciją 
Įvairiais viliugingais žadėji
mais.’ Tuo būdu mokyklose 
j-i® sudaro raudonajai propa
gandai lizdus. Be vyriausy
bės pagalbos negalima nu
stelbti to komunistų veikimo.

Matote, Vokietijos komu-; žemiau minimumo, kokį nu- 
nistai mokyklose baigia su-!stato net pati, kapitalistų 
varyti į ožio ragą religiniu į vyriausybė; kaipo reikalin- 
burtų agentus ir “jų “visa-! gą pragyvenimui: maistui, 

, butui, i_ ... 
sako, jog be valdžios pagel-1 Dr. Paul H. Nystrom apro-

Laikais i: ■.'v-.j.ri: >iif.
-----

’ Jungtinėse Valstijose net 
taip vadinamuose “gerų lai
kų” metuose (įąil^ę . “pros
perity”). (1928. įnetaįs). ^bu
vo suvirš 15,000,000 šeimy
nų (apie. 75,000,000 asme
nų), kurių įplaukos; buvo

E. - Kmiėliaiuskas, Hartford |:00 
P.' Vosylius, fįobūkeii "A -f. 1.00 
P.! Traupys, S. Bostdn. 
Jūnas Stokes, < Brooklyn ‘
F. Gdrviękas, Afhol; Mass. 1.00 .
G. Mikitas, Rochester ; 1.00
Karpavičius,! -Brooklyn , X00-

Vineland, Canada .... 1.25 
P. Walk in,s, Lost Creek Pa. .75 
K. Bogužas, Avalon, Pa. 1/00 
Anna Bulevich, Pittsburgh 1.75 
A. Lipčius, Chester, Pa.
J. Guiigauskas, S. Boston 1.00

Net ir , baisios bedarbės laike 
komunistinė spauda gauna gra
žios- finahsinės paramos iš kla
siniai apsišvietusių darbininkų. 
Tas gražu! ; ;

Sklokos. vadai iš draugijų už
grobtais pinigais važinėja po 
miestus ir miestelius ir kaip 
šeškai savo - pletkais teršia at
mosferą; ten,, kur komunistai 
del j finansinių trukumų negali

1.00
1.00 
i.oO i:

kad kapitąlizmas' pasjėkė 
tokio: laipsnio $ savo vysty
mesi, jog sugrįžimui gėrų 
laikų- net patys kapitalistai 
jau neturi Vilties. ’ Rėt,' v , —
pitalistų ekonomistai atvl-i| /Ališauskas ir V. Ramonas.,;. 
rai ir garsiai pareiškia, kad 
kapitalistinė sistefna jau 
griūva. Bet darbininkai jo
kiu būdu neprivalo dasileist 
sau tokių'svajonių, kad vie- 

į, , ną gražią dieną ji ims ir

1.00

šaulį dirbdamas ant laivų
bet pastaruoju laiku būda- susmuks kai lepšė. Ne. Dar
inas be darbo, be pinigų, bininkai turės ją spėka nu- 
be drabužių ir prieglaudoę j verst ir dąbaigt. O tą bus 
radosi: mieste Oran, Afęi- - galima padaryt tik tuomet, 
koj. • Ten tas r laivas pripil-! kaip darbininkai prisirengs 
dytas Sovietų anglimi, nu-1 prie to, susiorganizuos ir 
plaukė, kad pasiimt kuro ir Į savo kasdieninėse kovose 
kitų kelionei' -reikalingųi’užšigrūdins, įgys prityrimų 
reikmenų. Taigi' tame* AK ir,karčių lekcijų kovoje su
rikos ibiestO, Ordne, Szcwe- ginkluotėmis valstybės" spe- susisiekti, ,su klasiniai atsiliku- 
rykow.ski ir įsėdo ant to koiriisi 'rykowski ir įsėdo „ 
laivo, kuris rerigėši išplaukt 
į Bostoną, šeštadienio ryte 
jis tapo atvežtas į imigra
cijos namą ir bus laikomas 
ten, pakol laivas grįš atgal; 
tuomet Zygmuntas bus ve
žamas atgal -ir paleistas Eu- 

ir\tjropoj. !

siais darbininkais. Padūkavi- 
•rr i: - ta mas 'kovai isu oportunistaisKalimų Diaugas. duoda mums ■ progos praplėsti

DRAUGŲ ŽINIAI
Rašo P. Buknys

Itos kovos frontą.

į galį dievą.” Patysvyskupai I drabužiams,
jŲį M - - - - x- - KJCXX111 M.Vi 1 VJl 1 £, XI

bos jie negali nugalėti ko-1 kuoja, kad 1927 metais di- Hearsto laikraštis _______
munistų veikimo. Tai kur į dėliam skurde’ gyveno de- Advertizer” įdėjo žinią, kad
gi jų tas “visagalis dievas”; šimts milionų asmenų (vi- Į pabėgėlis iš Rusijos sulai- 
dingo? >r -y 1

Kiekviena diena vis di- suteikimu jiems šiokios to- j Mat
dėsnį ir didesnį strioką at-1 kios pašalpos), o 
neša parazitams. Komunis
tų judėjimas ūuga, tvirtėja, Į

Sekmadienį, 17 sausio,
i “Boston

suomenes įstaigos rūpinosi i Rytas imigracijos name. 
—-- |ivxac, dabar buržuazinė 

J. dvylika I spauda veda purvinų melų 
-Imilionų vos tik šiaip taip ĮRampaniją prieš ' Sovietų 

. J pragyveno... Reiškia, dvide-1 Sąjungą, rengiąsi į karą 
ir jisai pagaliaus užduos | Šimts du milionai buvo nūo^- prieš pastarąją, tai, ve, su- 
mirtiną smūgį kapitalizmui I latiniam skurde, pusiau >ba- praskite,. nuskuręs darbi- 

jir kunigų religiniam biz-1 daujančiai gyveno. > • • •_
|niui- 'į Tai taip buvo. 1927 ir 1928

'metais. Tų^et ,gi buvo 
I “gerieji Jaįk'ąį0. .Bet kaip 
i dabar? Dabar, siaučiant be-

Soeifllfašistu “Nmiiipno-' darbei> dar daugiau milionų b cial asstų Nauj e... . darbininkų įskursta, pušba-
- - ėjusi Wdenf shUkė Visi Ka- .+? vl^'??p??denciJ0J . 1 džjai gyvena, šimtai ; tūks-

- jie. .pamatė; jog jiė^UMarni,^ f ^ taneių tiesiog .miršta, badu.
AmerikosTai štai kj duoda darbi-’

m. ir, !,deportavimu tuos, ‘katrie ,p^fcyngs. Girdi' Cistas nihkams kapitalistinė Ame-
nenorės dirbti. Buvo už- strumskis vartoja diktatu-VJSJ° P-dna, kui 

v-. mxxc ctcti Minui- -geltonlapių skiltys j . prieš šo’čialfašistus. Per- V2Sik0 net Trag
iškų organizacijų ir atsi- aprašymais kack vesią ke- eitame RUOpos .susįrinkim

hą per visą Kanadą. Čia vėl. nubaudė tris socialfašistus., ________ ____
iš po užkampės ėjo paska- ’ RašRinį, Tiškevičių, ir Bub- j kia tvarka, kokia yra So
los, būk tai kanalą kas nuo; nį. v. ''' ' • j vietų Sąjungoj:

'Kvebeko į Winnipegą, ku- ■ ----
riuom plaukios laivai ir tt. e
Daug milionų yra paskirta JĮ-
tiems darbams.

Neretai tarpe susirinku- J ~
šiųjų darbininkų kildavo. East Bostono imigracijos 
ginčai. Protaujanti darbi-jname vienas darbininkas, 

j.v. vixvwx vexx rcxox- sakydavo, kad tai skiriamas deportacijai, iš-
trąūida'iš'priešo eilių. ^Yra yra neteisybė ir apgauliu- gyveno Jungtinėse Valsti- 

jQ.se 22 metu, yra pilnu šios 
šalies piliečiu nuo 1914 me
tų. Tas darbininkas jau 
penki mėnesiai, kaip sėdi 
imigracijos name. Sakosi, 
jo sūnus tarnauja Jungt. 
Valst. kariuomenėj ir kiti 
keli vaikai gimę< šioj šalyj. 
Jis / turi įsigijęs: nuosavybę, 
kurią valdžią^ rięri parduot, 
o . jį • išdeportuot. Mat, jis 

i delei šeimyniškų nesutiki
mų j buvo ’ priteistas vie* 
niems1 metams kalėj imO ■ ir 
todėl•! skaitomas nepagei
daujamu. ■. i -■

. i . i, *,’1 ■' ’ ■'*'

Kąžin ar ir Harry Sines 
lairį; • pagarsėjusį.,.aliejaus 
magnatą, irgi išdeportuos? 
Nes jis irgi buvo priteistas*

Kur Tie Darbai? I Tai Bent Pelnijo

A

vi€ta būti1 dafbininkų pu- 
.i; j. Todėl per prakalbas 
jie prisidėjo prie dapbinin-

kratė- nuo Legiono.

TIMMINS,i Kanada.—Pra-

Daugelis darbininkų, ku 
rle priklauso prie įvairių 
buržuazinių organizacijų, ir 
net tokių fašistinių organi-

. zacijų, kaip Amerikos Le
gionas, neturi jokio suprati
mo, kad jie tuo būdu savo 
priešus remia. Bet kuomet 
jie . tatai sužino, tai pasi-

atStiidmų," kad“ Indiana* k. Eas raminimas darbininkų 
kitose valstijose tūli darbi- pam, kad jie, nusiraminę 
ninkai, kurie per savo ne-!prižadais, lauktu to gerlai- 
supratimą priklausė prie'J ~ 
Kuiflux Klan organizacijos, \ kampo ,
iš Jos pasitraukė, kuomet i £’amzuos ir nieko nereika- 
sykį kitą išgirdo komunistų ^s nuo bosų.
kalbėto jų;• prakalbas, ir įs
tojo tat į Tarptautinį Dar- 
biriirtkų * Apsigynimą, tai į 
darbo Unijų Vienybės Ly
gą bei kitą kokią kovingų
jų jaiėbftūnhų twaniža<riją;

Įdo, kuris čia pat netoli už 
Laukdami riesior-

visko net perdaug.
i n i >!. - > .

Žinoma,, visai kas kita bū- 
į tų, jeigu Amerikoj būtų to-

ninkas pabėgo ' iš Rusijos. 
Parodžius jam tą žinią, 
darbininkas išsiplėšė iš 
laikraščio ir norėjo nešt ją 
parodyt imigracijos komi- 
sionįeriui ir protestuot, kad 
neteisingai apie jį aprašy
ta, kad jis dar nię kuomet 
nėra buvęs Rusijoj ir tt. 
Bet jam buvo išaiškinta, 
kad čia jokios teisybės dar
bininkas negali rasti, kad

Kalęndoriaus dar Turim 1,200
šiemet kalendoriaus spaus

dinome tiek pat, kiek pernai. 
Pernai šiuo laiku turėjome tik 
apie du šimtus kopijų. Pernai 
kalendoriaus trūkome. Tat jei 
pasispausįume, tikrai visą iš
leistume ir šiemet.

Kurie jau baigiate ar išbai
gėte platinti pirmuosius užsa
kymus, tuojau reikalaukite 
daugiau.

Drg. P. Šlekaitis iš Scranton, 
Pa., kalendoriaus reikale šiaip

J i > \

Qrdinau 100
rašo:

■ “Draugai 
kopijų Kalendoriaus.' Išėjo 
visas.; Orditiau dar 15 kopijų 
ir vėl pritrūkau. Prisiųskite 
dar 20 kopijų, manau, kad iš- 
eiš?’A. “

• Tokių laiškų, kaip org. Šle
kaičio, laukiame iš arti ir toli. į 
Aišku, kad daugelis apšvietą -

Tikimės, kad ir šiemet “Lai
svės” suvažiavimas bus taip 
skaitlingas, kaip buvo pernai. 
Pereitas suvažiavimas buvo nu
lemiamoji kova už tai, kas turi 
kontroliuoti “Laisvę’’, Komuni
stų Partija ar oportunistų sklo- 
ka. Laimėjo komunistai. šis 
turės būti boTševistinės kons
trukcijos suvažiavimas. Reikės 
išnagrinėti trūkumus, stengtis 
dapildyti juos; reikės svarsty
ti kaip ištobulinti dienraštį, kad 
jis būtų gausus šaltinis darbi
ninkiškos apšvietos ir kad teik
tų darbininkams dar daugiau 
inspiracijos kovose už pasiliuo- 
savimą iš kapitalistinės vergi
jos;

Žinama, jog ir šiame suvažia
vime’ skloką dar bandys ma
nevruoti savo kontr-revoliuciji- 
nes intrigas. TocĮel šėrihinkai 
turi rūpintis dalyvavimu suva
žiavime ir turi būt prisirengę 
apginti savo dienrašt1! nuo’ opdr- 
tūništinio pavbjaus

, Ik/-,. i.,' . 1 I ;

Šiemet “Laisvės” vakarienė <AIŠKU, Kitu uaugvus apovieizcx . _ T . . ,
mylinčių darbininkų dar netu-

kapitalistų klasė, jos valdi- veikalą. ~Štengkimės pasiekti 
ninkai ir jir laikraščiai, kai- juos.

J A V-/ JL X X *3
labiau Skaitykime Draugų Laiškus:

rėjo progos įsigyti tą puikų

įtraukti otaip , vadinamus 
ameidkooiUs '^darbininkus į 
revojiucinįo judėjimo eiles. 
Tik reikią.; jieips tinkamai 
dalyką perstatyti. Reiškia,, 
reikalinga vesti ‘ tinkamą 
propagandą.' Tam, ži- 
notfia, reijęaling^ 'spėkų: 
Reik.al.iįų g a kalbėtojų/ 
reikalinga literatūros sklei- 

^r-dejų, platintojų “Daily Wor- 
kerip”,. įvairių brošiūrų ir 

. tt. Žinoma, svarbiausią ro
lę lošia “Daily Worker”. 
Už tai.. darbininkai ne tik 
privalo? tą dienraštį platin
ti, bet privalo ii? finansiniai 
remti, i “Daily* Workeriui”, 
kaip ir višierrts 'revoliuci-

<darbininkų ; Jaikraš- 
čiains/ pardnia ' visada’ Vel-

i Sąryšy ..sų^ipįnėtąįs, dar
bais suregistravo visus. Da
bai; po registracijai ramiai 
laukė visi darbų, nes dabar 
jau aš’ eilės’ pradės vežti į 
fdarbo' Vietasį kolei visus iš- 
vežioš;1 Bet, deja, kaip vi- 
sdomėtį 'taip ir dabar, apši- j 
vylė dįį’biijrinkaiį belaukda
mi tu' dablju. ‘

Pavyzdžiui, Timminse, už
siregistravo apie 1,200 be
darbių. .Iš jų apie 120 išve
žė pfie minėto, kelio darbo. 
Tiems padirbus porą mene-i 
iių buvo ; parvežti trokais; nigų.

kalėjimai! keliems metams 
už milioninius aliejaus šmu
gelius. Vargiai grafterių 
valdžia pripažins nepagei
daujamais piliečiais milio- 
nierius, kaip Sinclairius ir 
Caponus, nes šie, mat, sa
vieji, vanagai vienos veis
lės. . '

Platus darbininkų, nepi- 
liečių ir, piliečių, organiza
vimosi darbas turi būt pra
dėtas be atidėliojimo, kad 
atsispirt prieš; deportavi
mus ir persekiojimus; ,

• Tarptautinis- Darbininkų 
Apsigynimas > (L L.-> D.) ir 
komitetai ' sveturgimių teK 
šių gynimui* veda <tą -koVą.' 
Visose lietuvių* < darbininkų 
oVgahižaėiOs; privalo priši-1 
dėt prie' jų—šūdararit šu- 
vienytą frontą * tūis rėika-1

✓

,Ė KrauČeviČius. .
lais. 
1:

Todel, girdi,' ir dar- 
ttgaL į Timminsą, o į jų vie- j bą sustabdė.
tas išvežė kitus. Likusių! >Taigi, nežiūrint kokiu 
Tpie 700 bedarbių laukė/‘balsu Kanados bosai netriū- 
njanydami, kad gaus visi bintų, bet jiems visuomet 
padirbti tioi’š po porą trie-1 ant galo išeina piššš...
neshį. Bet išėjo kaip tik Mes iš karto sakėme, kad 
atbulai. z. > iš to niekų neišeis.1 Ir nėra

Antrai “gėngei” padirbus įkq lailkti is jų malpnės, neš 
mėnesį laįko, visai uždarė Kandės, kaip ir viso pa- 
kenipfes, Dąbar ir užtriū- šaulio ./ kapitąĮizihas, baigia 
bijo kitokiu .įįalsu. Viejtoj šavų fdięųas.{. Reikią ęlarbL,; 

/kad visi turės dirbti, tai sa- ninkams j j organizuotisir 
’ko, jog valdžia neturinti pi- vesti kovą. Darbininkas.

NEWARK, N. 1

M 
ąnizjūotįs .;,iy 
Darbininkas.

Konferencija Gelbėjimui 
Kentucky Streikieriams

Sausio 29 d„ 8-tą vai. vaka
re, ’ Tarptautinė Darbininkų 
.Pašalpa šaukią konferenciją 
suorganizavįąiui dar b inihkų 
spėkų del teikimo pašalpos 
Kentucky streikuojantiem mai- 
nieriam. Visos darbiniu kiš
kos orgaąizždrijdš' ’ ^agift&riios 
prisiųsti’ Hfelegfctuš.’' Kėnfereii- 
cija įvyksi po: Nd.' 75 Sgrin’g-. 
field Avė.

ba ir rašo taip, kaip jiems 
naudinga, kad juo L____
būtų galima įpainioti ir pa-

! vergt darbininkus.
Darbininkas Szcwerykow- 

ski pasakoja, jog darbinin
kų persekiojimai, jų gainio
jimai iš vietos į vietą, areš
tavimai, įkalinimai ir išdė- 
portavimai eina vienu fron
tu visose šalyse. T 
Francijoj darbininkai ant 
tiek -nuskurę ir 
jog baisu žiūrėt.

j ta policija vaiko būrius be
darbių po miestą. Suima 
bedarbius, nuveda policijos 
stotin, iškrato, jęigu neran
da p’inigų—pasodina kalėji- 
man trims1 mėnesiams už 
valkatystę, jeigu turi kele
tą dėsėtkų frankų, tuomet 
paleidžia. ' Afrikoj irgi tas 
pats. Sakot sykį suėmė 75 
bedarbius, iškrūtę, išklausi
nėjo, pas jį' surado 40 ffan- 
jkų—paleido; pas kitą sura
dę 5 frankus, pasodino ka
lėjiman ant 3 mėnesių. Vi
sur pilni kalėjimai darbi
ninkų,/. ; ‘ >

Reiškia, visų šalių kapita
listų valdžios turi išdirbę 
vieną planą: “neturi darbo 
—valkata, eik kalėjimam 
Reikalauji darbo — raudo
nas, gaurii lazda per gal
vą.” 1 ■ • . •

Visų: darbinihkų, bedar
bių ii* d&r« kiek dirbančių, 
čiagiiiiių ir sveturgipiių, pi
liečiu Ir nepiliečių, ’ baltų, 
geltoni! ir juodų, vyrų, mo
terų ir vaikų, išganymas iš 
šios , skurdo ir priespaudos 
padėties gludi ęrganizaci- v 

. joj ir praplėstoj kovoj, prieš. • rioh> ;PM? ;i7 ........
Savo išnąudotojus. Priseina M. Krikschus, Worcester 
sykį Ir dar sykį pakartot, M. Sellers, Pittsfield ....

nas pagaminti valgių ant tūks
tančio ypatų. Dirbantiems įžan
ga $1, bedarbiams 50 centų.

Vakarienė atsibus po “Lais
vės” suvažiavimo tą vakarą, 14 

Į d. vasario, 1932, Grand Assėm- 
Adminis- bly, 318 Grand St., toje svetai

nėje, kur įvyksta mūsų masi-
Gerbiama “Laisvės

tracija!
Atleiskite man už nepasisku- nįaį mitingai-prakalbos. 

binimą atsinaujinti prenumera
tos už “Laisvę”, šiuomi pri- • 
siunčiu $5.00. Šią sumą pada-; 
lykite sekamai: $3.00 už “Lais-] 
vę” ant pusės metų, $1.00 ko-‘

SCRANTON, PA
vai su Lietuvos. fašizmu ir $1 i 

Sako kovai su renegatais Pruseika,!
Butkum ir kompanija.

šalin pruseikiniai nagus nuo 
suvargę, darbininkiškų organizacijų ir 
Ginkluo- i nuo ardymo darbininkiškos 

vienybės!
Jonas ir Ona Galminiai, 

Dearborn, Mich.

Gerbiama “Laisvės’ ’ Redakci-
' ja:—

Čia prisiiinčiti $9.00 money 
orderį ir skirstau šiem tiks
lam : $1.00 kovai su oportuniz
mu, $2.00 apmokėjimui prenu- 
merąfosj. .uz;ir“Darbininkių Bal
są”, .o^G.OO už “Laisvės” pre
numeratą, nletahįs.' 1' ■'

Draugiškai,. •' • •
Ona Sinkevičienė,' 1 1 

' Sbūthbūry1,: Conn.'

Sausio 17 d. A.L.D.L.D. 12- : 
tas Apskritys ir L.D.S.A. 4-tas , 
Rajonas surengė vakarienę. 
Publikos buvo pusėtinai; va
karo programą išpildė Aido 
Choras iš Wilkes-Barre, Pa., 

į vadovybėj drg. Zdaniūtes; 
choras sudainavo puikiai. 
Drg. Zdaniūtė yra verta kre
dito už savo energingą darbą. 
Vietiniai programoj nedalj'Vfc- 
vojmat, pareikalavo atlygini
mo už dainavimą, o reikalavi
mas nebuvo išpildytas. Na- 
vatna, jeigu jau vietiniams 
reikia apmokėti lėšas už 5 mi
nutes keliones į svetainę.

Draugas ValinČius iŠ Pitt
ston; Pa.,' atsivežė su savim ke-‘ 1 
letA * žtitnalų' apie Sovietus ir 
išleido laimėjirdui; iš to' pada
ryta, turbūt, $2.90, kuriuos pa- 

i skyrė Agitacijos Fondui. Taip-’
L.-

Pi-
Ant. Jurevičius, Newark, N. gi buvo parinkta aukų Kom 

JF., aukoja :“Laisvei” ?$3 ir sa- Partijai. Surinkta $9.75.
I ko: “Amerikos Kbmunistų Par- nigai perduoti K. P. organiza-> 
tija valosi nuo oportunistų. Tai toriui aut vietos. Aukojo A. 
labai gerai. Tuomi mes. turime Petruškevičius $1.00; po 50c: 
tik pasidžiaugti!”

Draugai M. ir A. Valilioniai , ...
aukavo “Laisvei” $2.00 ir poli- Kubilius, A. Degulis
tiniams kaliniams $2.00, drg.
K. Mockūs iš- BrOoklyno pirko, ■ .
“L.” šėrų ir aukavo dienraščiui ;skas, Navalinskienė, Ruseckas,

toriui aut vietos. Aukojo A

H. Janušaįtis,, Zdanis, Vitkū- 
nas, Klekūnas ir Bagdonas;

Nežinomas, Baltrušaitis, Gru- 
šelionis, Stankevičius, Navalin-

$2.00. Tai puiki parama!
Daugiau atikų gavonie nuo 

draugų:' ' '■
M. ;čiplijauskas, Waterbury,

Čojin. ... v.......... $1.00 
W. SHlaveš,.’New York .. 1.00 
A. P. Ėąitriiš^.itis, Clėvė-

lariū; Ohiti . ...........t. .. 1.00
dh. Maknavičiuš, Poiiit* Ma- ’ ‘

rioh, -PM? .. iy ....,.... 1.00 
.50 

.... 1.&0
»

RuseckienE, Račkauskas. Pilo- 
tienč, Pabalis, Domidavičius ir 
Stanionis. Smulkių surinkta 
$2.50; viso pasidaro $9.75.

Korespondentė.

New Delhi, Indija.—Ang
lijos valdžia šaukiasi prie 
Indijos motęrų, kad padėtų 
Anglijos plėšikams palaiky
ti save ant Indijos liaudies 
sprando.
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Puslapis Trečias
...... t „i4,i ,,,

sai riesiitria -gerfešnio būdė :kovai prieš t% su- | eilėraščių pas B. Sūnų gan maža/ bet pami
nėkim ir jas. ,

“Proletarų meno” skyriuj, “Laisvėj,” (N.
57, 1931 m.), ypatingai išgarbinta B. Sūnaus 
dainelė “Mums saulutė bus šviesi.” D. V. 
Bovinas taip apie ją sako: “Dainelė savo 
turiniu gera ...” ’’giliai” esą, įžiūrint! netgi 
tolimos ateities perspektyvas (ten pat). Štai 
tų

Darbo Žmonės, Kovon Stokim
Darbo žmonės, kovon stokim, 
Iki pergalė čia bus.
Mūs užduotis paliuosuoti
Pasaulio visus vergus.
Gana ilgai mes kentėjom, 
Kitiems turtus kraudami.
O patys pusbadžiai gyvenam,
Ir nešam skurdą verkdami. , , ,* *
Visur kyla darbo žmonės, ' !
Reikalaudami savo teisių, 
čiai mūs; darbas jau pradėtas, 
Drąsiai žehgkim prie minių.
Darbo žmonės, nuskriaustieji, 
Ko taip ilgai mums liūdėt?
Yra laikąs gana geras
Kovą smarkią čia pradėt.
Mes atimkim, kas yr mūsų,—
Turtai mūsų sukrauti.
Perdaug mes jiem valią davftm, 
Todėl esam nuskriausti.
Darbo žmonės jau galingi, 
Vienybėn stokime tvirti.
Tas jau laikas nebetoli
Ir laisvės dienos jau arti.

Varguolio Sūnus.

Iš Proletmenininką Veikimo
Detroite

da dainuoti bedirbdami : “Mes alkani! Mes 
alkani!” Taip, kad jie ir yra alkani Da
bartinėje sistemoje dibtuvėse nėra jokių lin
ksmybių, tik spėk sukti mašinos ratą, ir 
braukti prakaitą nuo savo veido. Išskyrus 
tik Sovietų Sąjungos darbininkus.

Choriečiai, praktikuodami “Alkį,” puikiai 
susipažins su tuo paveikslu, kas yra išnau
dojimas ir nuskriaudimas. Dabar tik reikia 
suglausti spėkos ir dirbti, kad visi darbinin
kai šfą operetę matytų proletmeno scenoje.

Kiti aidiečiai vėl stato itin svarbų klausi
mą kas yra su buvusiu garsiuoju ClevelanJ 
du? ;Ar jie rengiasi prie perstatymo opere
tės “Alkis?” Vienu, žodžiu galima atsaky
ki : Skaitykite visi menininkai dienraštį “Lais
vę,” tai rasite tas vietas, kur kas kalbama 
apie veikimą, jei ne korespondencijose, tai 
Meno Skyriuje. Tiesa, ryšių su clevelan- 
diečiais neturime, bet’netaip svarbu. Svar
bu, ar clevelandiečiai nupuldins savo gerą 
vardą “Lyros” Choro? Visgi kol kas mano
me, kad mums neprisieis daryti “maršrutas”. 
Ten yra spėkų!, jei clevelandiečiai pirmiaus 

i nestojo prie darbo, prie operetės “Alkis,” 
'jie turėtų greitai imtis to darbo dabar. Tai, 
•draugai ir draugės, proletmenininkai, kurie 
dirbame dailės darbą, stengkimės jį atlikti 
kiek suminėjau, o dirbant bendrai, mes pa
žengsime pirmyn.

M. Sąj. Dramos 4 k p. Pirminiu.
Alf. Misevičius.

puvusią poniją, bet individualiai kovoja. Kuo
met ta pati paną vedasi su kitu tokiu pat po
nu, tai tas pats vežikas veža juos į šliūbą. Be-' 
važiuodamas pasilieka nuo kitų, nugali jos my
lėtini ir pačią paną, neva netikėtai, įmeta į 
upę. Pats lieka gyvas, grįžta pas savo šeimy
ną. Bet ir čia jau nieko nėra. Moteris jau 
eina į klioštorių. Taip ir baigiasi paveikslas, 
palikdamas sudraskytą gyvenimą.

Be to, veikale yra tikrai kaimietiškos liau-. 
dies dainos dainuojama. Parodoma, kaip 
skurdžiai kaimiečiai gyvena ir tt. Labai geras 
paveikslas, tai tuo, kad darbininkas, kuriam 
tik pančiaką leido nuo kojos nutraukti pana, 
likosi sujaudintas ir manė, kad jau' liks po
nu. Labai daug darbininkų yra, kurie lai
ko už garbę, kad su jais kalba koks nors “po
nas”.

IDARBININKŲ KULTO ROS 
FEDERACIJOS REIKALAIS

Chorams New Jersey Valstijoj

t

eilių vyraujantis motyvas:
Jau atbunda mūsų broliai 
Ak, smagu, smagu matyt, 
Vargo naštą amžiais neštą 
Ryžkimės atsikratyt.
Telksim talką negirdėtą,
Eisim dirbt visi bendrai. . .

Menininkas.

Apie Buolio Sūnaus Poezijų
.Rašo V. K. Varnėnas

1 i • ‘ . ■ .

(Pabaiga iš pirmesnio num.)
Ei brolužiai, šian į būrį!
Bendrą1 jausmą susikūrę ,

Siekim tikslo
Siekim laimės įsigauti
Jau gana kitiems vergauti,

Skausmą kęsti. . .

Del aiškumo pacituosimi dar porą “geres
niųjų” Buolio Sūnaus eilėraščių, štai kaip 
apdainuojama 15 metų LDSA. 23 kuopos 
kaktuvės:

Penkiolika metų
Suėjo veikimui, 
Kurį jūs aukojot 
Sesučių švietimu*-

su-

(D.

Padainuočiau
Šį sezoną gerai darbuojasi A.L.P.M. Są

jungos Dramos 4 kuopa. Riek atsišaukia 
darbininkiškos organizacijos suvaidint joms 
po vieną - kitą veikalą, tai 
išpildo jų reikalavimą, 
dramos 4 kp. aktoriai, suvaidino juokingą 
komediją 
vaizdiną Lietuvos smetoninkų gyvavymo dar-- ■ 
bus. Visi susipratę klasiniai darbininkai ži
no tų kraugerių darbus. ’ i .

Ten, kur jie ponauja, niekas nėra sudaro- ! 
ma rimtai: kur tik valdininkas, ten ir “di- 

f delis” ponas. Tai ir yra svarbu jų darbai 
parodyti plačiai' visuomenei.^ Su pagelba 
Amerikos lietuvių darbininkų, kurie kovoja 
ir veikia prieš fašizmą, teikia materialę ir 
moralę pagelba LietūVos kovotojams, ateis 
ta diena, ‘kad Lietuvos susipratę darbinin
kai užduos skaudų smūgį tiems kraugeriams, 
kad jĮįe tokias komedijas rengė prieš var
gstančią liaudį!

Dramos 4 kp., ateidama j pagelbą darbi
ninkiškoms organizacijoms, vaidina tokius 
įvykius iš darbininkų pergyventų dienų, ku
rių praeitis yra nutaškyta nekaltų darbinin- 

.kų krauju. Atlieka didelį darbą tai organi
zuoja savo klasės darbininkus prieš Lietuvos 
kraugerių sauvaliavimą. Ir išpildo darbinin- 

f kiškoms organizacijoms rengiamus vakarus 
taip, kaip jps reikalauja.

Dramos 4 kp.
Sausio 10-tą dieną,

Ant Rytojaus.” Komedija at-

Padainuočiau laimės dainą, 
Jei nespaustų taip vargai:

, Apie spindinčius gėlynus, 
Apie žvaigždes ten augštai!
Padainuočiau apie laisvę, 
Jei grandiniai neveržtų 
h' drąsieji laisvės sūnūs, 
Kad urmuose nepūtų.
Padainuočiau apie meilę, 
Sesių mėlynas akis, 
Jei jos kraujo neregėtų, '

. Nekankintų liūdesys/
Aš, surinkęs tiesos žiedus, 
Puoščiau jais žmonių takus, 
Kad žydėtų jie kaip gėlės 
Per ilgus amžių metus!/. .
Bet nūnai vos tik pradėjus 
yirsta krauju gėlynai;
Tilsta^ garsas skriaudos jūroj, 
Spaudžia rankas grandiniai. . . 
10-X-1931

(“D. Balsas” No. 2, 1931 m.)
Jis netgi šaukia į kovą, dainuoti Interna

cionalą, bet prieš ką į kovą, su kuo kovoti, 
—su gamta, su kapitalistais ar su kuo kitu 
— tas viskas apeinąma, Bendrai gi pasaky
ti “del laisvės” kariauti —tai nieko nepasa
kyti, nes juk “del laisvės” dabar Lietuvoje 
ir krikščionys demokratai ir liaudininkai sa
kosi “kovoja” (teisingiau, pešasi), žinoma, 
laisvės prie valdžios ragaišio.

Buolio Sūnus ne tik kad yengia konkrečių 
"kovos vaizdų, klasinių susikirtimų—jis susi
painioja ir su prieštaravimai^. Jo priešta
ravimai — tai džiaugsimas ir liūdėsis “senų
jų teisių” fone. Klasių kovos taip ir nėra, 
pas jį klasių prieštaravimai kaip tai pra
nyksta, o yra tik “džiaugsmas,” “linksmybė” 
ir “senieji įstatymai:”

Pasaulin atėjom šypsotis
Ne verkti, ne kęsti skriaudas.

Darbininkų Kultūros Fede
racija praneša New Jersey 
valstijos darbininkų chorams, 
kad šios valstijos Darbininkų 
Kultūros Federacijos Muzikali 
Sekcija yra įsteigta. Jai pri
klauso visi Newarko ir apie- 
linkės darbininkiški chorai, ne
paisant jų khlbos ir tautos. 
Visi chorai dainuos vasario 13 
d., 8 vai. vakare, Ukrainų Na
me, 57 Beacon St., Newark, N. 
J., Komunistų Partijos, Sekci
jos 10 parengime.

Ši Federacija šaukia susirin
kimą sausio 25 d., pirmadienį, 
8 valanda vakare,t 7 Charlston 
St., Newark, N. J. Kiekvie- 

' nas choras yra kviečiamas da- 
i lyvauti, prisiunčiant bent du 
[delegatu į .šį sūsirinkimą. - La
ibai pageidaujama, kad chorui 
mokytojai galėtų dalyvauti Šia-; >: 
me susirinkime. Nes čia rei
kės parinkti dainas, kurios bus 
dainuojamos minėtame paren
gime.

Bė to, šiame susirinkime bus»‘ ' 
kalbama apie bendra dainavi- ‘ 

imą demonstracijose ir kituose • 
parengimuose. Kitaip sakant, 
dainavimhs visų chorų angliŠ- , 
kas dainas. Pagaliaus turėsi
me pakalbėti apie rengimą 
koncerto visų Federacijos 
Chorų New Jersey ir New Yor- 
ko valstijose. Tokį koncertą ... 
manoma ruošti pačiame pava
saryje.

J. Byrąs.

Didžiulis Aido Choras Gerai Darbuojasi
Aido Choras daugiausiai, tai užsiimdavo 

operetėmis ir gerais koncertais. Bedarbės 
krizis labai atsiliepia ne tik ant darbininkiš
kų organizacijų, bet ir ant proletmeno darbo. 
Darome naujus žingsnius, einame praktiš^ 
kiau dirbdami realį. darbą, daugiau suglaur 
dę masines darbininkų spėkas! Sausio 24 
d., I.A.S. svetainėje, 24-tos ir Michigan Ave., 
bendrai: Aido Choras, Liet. Darbiniu. Susi
vienijimo 21 kp. ir A.P.L.A. 47 kp. — ren
gia įdomų vakarą. Tai bus Proletmeno Dra- 

, mos, 4 kp. sujosiąs vienas iš, juokingiausių 
* veikalų, .trijų, vęįksmų; komediją “Moterims 

Neišsimeluosi/’ tYipač. tiems vyrams, kurie 
nieko neveikia, .kurię i niąko bendro nenori 
turėti su nors ikokiu Veikimu, bet pirmuti
niai, užsidėję kepurę^ nori kur nors išeiti. . . 
Taigi ir Čia proletmeno rateliai sukasi po 
visas mūsų darbininkiškas organizacijas.

» * ♦ J J

Gruodžio 20 d. Aido Choras jau pradėjo 
mokintis labai gyvą' operetę “Alkis,” trijų 

' veiksmų. Ji bus sulošta 13 d. kovo. Tai 
puikus kūrinys, išleistas Proletmeno Sąjun
gos. Gyva regykla iš darbininkų gyvenimo, 
kur paliečia ir vaizduoja net šios bedarbės 

*krizio laikus. Operetė turtinga dainomis 
ir muzika.

Kai kurie choriečiai klebina man į ausį, 
kad iš pradžių muzika yra lėta, gal bus ir 
toliaus negyva. Atsižvelgiant į pradėtą dar
bą, tiek reikia pasakyti, kad muzika pradžio
je ' operetės surišta su darbininkų veikimo 
prasme. Stojantis darbininkas prie darbo, 
taip fturi įtempti savo energiją ir spėkas, kad « 
nei pamąstyti negali apie kitus dalykus.
Tade! ir alkani būdami darbininkai, prade-

Judžiai-V eikalai-Muzika
“Troika”—judis, gamintas Maskvos Meno 

Artistų. Šiuo tuo šitas judis skiriasi nuo Am-' 
kino-, gamintų judžių, kuriuos dažnai tenka 
matyti Amerikos didesniuose miestuose. Vei
kalas stinga tikslo, tiesiai nurodančių išeities 
motyvu, bet jisai papildytas realizmu, gabiu 
ir išlavintu vaidinimu.

“Troika” vaizduoja gyvenimą dar senosios, 
caristinės Rusijos. ‘ Vyriausias veikalo turi
nys, tai “troika”—triarklių vežikų gyvenimas, 
šie vežėjai uždarbiauja iš ponų, kurie juos 
samdosi nuvežimui arba, parvežimui į tūlas 
vietas. Jų uždarbio “giliukis” daugiausiai 
randama, tai prie tų vietų, kuriose ponai puo
tauja, geria ir kelia orgijas ir gyvena.

Lekciją duoda ir “Troika”. Vežėjas , gra-. 
žiai sugyvena su savo šeimyna, myli savo mo
terį ir mažąjį sūnų. Bet pasitaiko šiam vežė
jui vežti vieną “paną”. Sustojus vienoje vie
toje, ta pana parodė šypsą gražiai išaugu
siam vežėjui. Labai nedrąsiai jisai gavo pro
gą nutraukti čeveryką nuo .jos kojos. ..

Mat, čia niekas “lianą” nemato, tai jinai 
gali flirtuoti ir su “mužiku”. Gi pastarasis, 
nežinodamas tokių' ištvirkėlių gudrybių, pati
kėjo, kad jinai jau tikrai į jį įsimylėjo.

Tad mužikiškas vežikas, parvažiavęs na
mo, apdaužo savo šeimyną, palikęs visus nuliū
dime, važiuoja į miestą, čia jisai eina pas 
barzdaskutį, apsišvarina, apsiskuta, užsideda 
stačią kalnierių (gal pirmą sykį), pasiperka 
miestišką švarką, perka perfumą ir jau ne
ša dovaną panelei, kuri su juo flirtavusi be
važiuojant. Bet nelaimė! Panelė nesileidžia 
nei artyn tnužiką, nes čia, jos paločiuj, yra 
“garbingų” žmonių. Visi jos svečiai prade
da juoktis iš mužiko. Jam prisieina net bėgti 
iš palociaus.

Didelis apsivylimas. Sugrįžęs, namieje ran
da savo kūdikį jau be žado, kuris greitai mir
šta. Gyvenimas jau sunaikintas. Bet vieton 
geresnes išvados, ,vežikas puola į kerštą. Ji-

žiūrėkim kas verčia kentėti, 
Kas teikia daugybę kančių,— 
Kodėl mes neipatom linksmybės,

; Dienelių mūs širdžiai'skaisčių ?
(“D. Balso,” VI. 31 m.).

Ir kiek toliau, tose pat eilėse (“Pasaulin 
atėjom Šypsotis”) taip atsako:

Jei senosios teisės mūs varžo,—
Teises jsiveskim naujds.

Bendrai Buolio Sūnaus poezijai klasių ko
va svetima. Pas jį vyraujantis motyvas— 
jausmai, gamta, bespalvis socialių funkcijų 
formavimas. Tai r'audonU siūlu persiūta vi
sa jo poezija. Paimkim nors jo eiles “Jau
nuolių daina” (“Laisvė” 11. XI. 30 m.), ku
riose B, Sūnus to bespalvio meno srityj bus 
^pasiekęs bene augščiausią laipsnį:

Mes jaunuoliai, 
Mes galingi, 4
Didžius darbus 
Mes. mu dirbsim 
Mūsų jėgo’s— 
Nesaikuotos, 
Mūsų . norai—
Juosia žemę.

Čia jau perdaug būtų net prie “bespalvio 
meno” priskirti, čia užtrinama ne tik kad 
klasinius jaunimo pasiskirstymas, klasiniai . 
prieštaravimai jaunimo tarpe, bet ir šaukia
ma

Praeis dar ne metai,—
Jėgų nenustoki!!— 
Karžygių kariauną 
Verbuokit, verbuokit!
(“D. Balsas” N. 9, 1931 m.)

Galima dar būtų paimti net eilės “Dėlto
“Balso” N. 9 1931 m.), kur netgi minima pro
letarai : *

—Kodėl tu šiandieną paniuręs?— 
Draugužis manęs užklausė, 
Giliai, rodos, esi užsimąstęs, 
O akys tarsi apsiblausę?
Smagumas, šipsnis šalin eina 

I Dėlto, kad ne viskas, kaip reikia...
Dėlto, jog dar daug proletarų 
Nekyla kovon,—dar neveikia...

Kaip matom, ir “geresnėse” savo eilėse 
Buolio Sūnus netoli bėgęs. Kas pas jį figū
ruoja šiose eilėse? Pirmiausia—proletaro— 
kovotojo- revoliucionieriaus mes nematom, 
kaip nematom bendrai to Buolio Sūnaus po
ezijoj. Klesų kovos motyvas jose nevyrauja. 
Proletariato gegemonijos —nematyt. Priešin
gai, pas jį figūruoja ir čia “broliai”, kalba
ma apie “amžiais neštą” vargo naštą ir jos 
atsikratymą, apeinant klesų kovą, minima 
“talka”, apeinant kieno, su kuo, kuriam tiks-

! lui... Gi kada jis siunčia ęayę linkėjimus J gerų pasekmių. Visų pirmiau- 
231 LDSA. kuopai 15 metų veikimo sukaktu

1 vįų proga, tai jo linkėjimai susiveda: VVer-
■ . « • . • w • v • itbubkit, verbuokit!” Karžygių kariauną, “sesu
čių švietimui” (kaip tai “lipšniai” pasaky
ta!”)

Manau, jog šių pavyzdžių užteks, kad pa
darius bendrą išvadą.

Buolio Sūnus—tali gražu ne proletarinis 
poetas. Jo poezija absolii\tėj didžiumoj,—ne 
revoliucinė, nutolusi nuo proletariato, tankiai 
svetima jam. Tai daugiau bekybančio “tarp 
dangaus ir žemės” blaškymasis.

Jei ne nori Buolio Sūnus eiti tuo keliu, ku
riuo nuėjo visa eilė bespalvio meno didvyrių, 
reikalinga nusileisti ant. žemės, tampriai susi
rišti su kasdienine darbininkų klesos kova, 
dalyvauti joję ir vietoj bespalvių jausmų, me
lancholingo "gamtos vaizdų apdainavimo-įlie- 
ti savo poezijon pagrindinį motyvą—revoliu
cines proletariato kovos motyvą. Tiktai ta
da'Buolio Sūnaus poezija tarnaus proletariato 
klesų kovos naudai, tiktai tada Buolio Sūnaus 
poezija galės išvengti to verkšlenimo, raudų 
ir trepsėjimo, vietoj, “laukiant iš apsiniauku
sio dangau's pagados”. Kito kelio nėra.

B. Šalinai te,
Sekr. Darbininkų Muzikos 

Lygos, New Jersey 
Sekcijos.

RAPORTAS proletmeno 
SPORTO KOMITETO

Per 1931 metus Proletmeno 
Sporto veikimas buvo didesnis 
už 1930 mėtų. Kovo mėnesį, 
po* paskutinio “basket ball’ lo
šimo, Storwoodo jauktas liko 
Naujosios Anglijos Proletmeno 
Basketball čiarhpionu. Vasaros 
laiku sportas turėjo pusėtinai

prie bendro darbo.” 
Tarkim žodį,

' Tieskim ranką 
Vienas kitą 
Atsijauskim, —- 
, . i i , . . •• . - • į J

Lig paskutinio laiko p,£š Buolio Sūnų vy- . 
rauja ne kasdieninė darbininkų - klasės kova, 
ne kova prieš kapitalo pdolimą, prieš di
dėjantį'masių skurdą, prie .besiplečiantį bur
žuazijos terorą, rišant su išeitimi iš to visko 
— per proletarinę revoliuciją, per proleta
riato diktatūrą prie socUli?mo, — o visokį, 
tankiai neįsitraukusio ar \ bent nepakanka
mai susirišusio su kasdifenirte darbininkų kla
sės kova, stebėtojo įvairius midaus gyveni
mo niekniekius,, “jausmai” ir pan. Tai, da
linai, pripažįsta ir pats B. Sūnus savo eilėse 
“Mūsų dainos” (“Tiesa” No. 13, 15. IX. 
metais). >

Dainavome meilę, 
Dainavome sapną 
Dainavome širdžių geismus,

7 . . . J .

31

Bet gal kas nors pasakys, kad taip Buolio 
Sūnaus poezija išrodo tiktai paėmus jo “blo
gesnės” eilės. Nebūkime vienašaliai,—pa- 
žvelgkime ir į tas eiles, kdr B. Sūnus išsita
ria. ir apie proletarą, ir “vargo naštą amžiais 
neštą,” kviečia atsikratyti ir viešumon kelia 
ir šlovina revoliucinį jūdėjimą. Tiesa, tokių

• '/M

parašytas, kaip
“Proletarų me-

i šiai '-Montviloje įvyko “Volley- 
iball**‘Jošiihai .tarp Norwood©,-- 
I Montello s įr Worcesterio.
! Vėlįaįi. Norwoode buvo bėgi

mo lenktynės, kai kurie choris- 
tai dalyyąvo. 0 pikninkuose, 
kur neįvyko sporto programa, 
tai negalinga choristų kaltinti, 
nes visi turėjo kitus užsiėmi
mus. Chorai turėtų išrinkti 2 
ar 3 ndriūš, kad sporto progra
mą prižiūrėtų. Atėjus šaltam 
orui, chorai vęl pradėjo orga
nizuotis “Basketball” jauktus, 
šį sezoną lošimai įvyks tarpe 
Norwoodo, Montello, Stoughto- 
no ir Worcesterio jauktų.

.Sporto veikimas dabar dides
nis už veikimą, kuris buvo du 
ar trys metai atgal. Kai .kurie 
chorai turi suorganizavę savo 
merginti “basketball” jauktus. 
Norwood ir Worcester chorai 
priklauso prie L. S. U. Cho
rai, neturėdami savo ,sporto 
skyriaus, tutėtų mėginti suor
ganizuoti, kad ir mažai spėkų 
vra, nes tada bus didesnis vei
kimas Proletmeno Sportininkų.

Antro Apskričio Proletmeno 
Sporto komitetas:

P. S. Straipsnis jau buvo 
gavau “Laisvės” N. 252, kur 
ne” d. B. Sūnus “vanoja” d. Komunistą, kam 
tas pakritikavo jo eiles “Šalin trauk vežimė
lį”. Drg. B. Sūnus ten rašo: “Suminėjimas 
Fordo arba kad būtų ir kurios kitos , išdir- 
bystės automobilio, tai jau žala darbinin
kams, o parama kapitalistams? Nejaugi?” 
Drg.. B. Sūnus ir čia nesupranta, kad apie tą 
patį daiktą galima kalbėti įvairiai. Darbinin
kas į “forduką” žiūri vienaip. Fordo savi
ninkas kitaip, spekuliantas irgi, kitaip. B. Sū
nus gėrisi kapitalistinės technikos atsiekimais, 
garbina ją ir sykiu užmiršti kam tie atsieki- 
mai naudingi, kas jais naudojasi, kad jie tar
nauja ne darbininkų klesos gerovės pakėlimui, 
b jų skurdo didinimui, kad kapitalistinė tech
nika tarnauja ne darbininkų klesai,—o ka
pitalistams,. kad dar labiau didint darbininkų 
išnaudojimą. Ir-bendrai d. B. Sūnui trūksta 
klasinio daiktų ir įvykių supratimo. Tas dar 
kartą sako, kad kaip d. B< Sūnui, taip ir dau
gumai, ypatingai jaunimui, dalyvaujančių ir 
bėginančių dalyvauti dailiojoj .literatūroj ir 
bendrai literatiniam darbe, mūsų draugų rei
kalinga daug daugiau domės ir energijos pa
švęsti teoretiniam lavinimuisi, pagrindinių 
klasių kovos dėsnių pažinimui, imant pagrin- 
dan marksizmo—leninizmo mokslą.
20. XII. 31.

komitetas:
Sekr.— D. Vaitelis,
Pirm. — A. Vasaris
Pirm. - Pagelbininkas
J. Gutauskas.

t
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Menininkų žurnalas
Lapkričio Laidos 

NtW MASSES Jau Gatavas
Tai špecialis leidinys apie 

Sovietų Sąjungą
Daug straipsnių yra žymių 

rašytojų, kaip tai:
Joshtia Kunitz, Louis Lozow- 
ick, Leon Donnen, H. Rosen, 

Burck, Gellert, Gropper, 
! Bard i< kitų

Lietuviai darbininkai, užsi
sakykite platinimui ir skaity
mui tą svarbų žurnalą

Jo kaina 15c kopija 
PrehUnierata Metams $1.50

new Masses 
63 W. 15th Street 

New York City 
Ji tJ 1.1 1 . ..t



Puslapis KetvirtasSUBMARINAI A. S. Novikov-Priboj
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HARTFORD, CONN.

Vertė D. M. šolomskas

sekti'?' * šis• klausimas -‘sukelia daug 
gbiču ir ♦ aiRVme^tų. Todėl < visi, 
draugai' Ir| ^Iraug^a •dsJj’vhūltit ‘šiose 
diskustjbše. Įžanga Veltui. * ■*' ' 

. t « Komitetas.
U ; ' h L : U : .(i7-w)

’ Peking.—Fūkiep, provinci
joj mieste Tyncnow darbi
ninkai suorąganizavo visai 
naują Raudonosios Armijos 
diviziją iš 15,000 narių. Taip 
pat Shansi provincijoj Rau
donoji Armija užėmė mies-

šeštadienis, Sausio 23? 1932

- WORCESTER, * MAŠS; :
Komunistų partijos f Lipiusių Frąks 

cija rengia diskusijas sekmadieni,, 24 
sausio, iLetuvių svetainėj; 129* Enlli- 
cott St. Pradžia 3-čią vai. po pie
tų. Bus diskutuojama bedarbės
klausimu jr kas turi vadovauti lietu
vių darbininkų jdėjimą. Daugelis
darbininkų mamų kad ši bčdarbė, šis 
krizis yra tik laikihas nuotikįs, kad 
bile dieną viskas pagerės. Ar iš- 
tikrųjų taip yra? ( Ot >apie tai ir bus 
diskusuojama. Kitas klausimas, keno 
vadovybę lietuviai, darbininkai turi 

i_____ ______1------------------- -

(Tąsa)
Ilgai, be galo kankinančiai ilgai, rengė

si caro sosto gynėjai prie savo budeliško 
darbo. Tarytum jie tyčia taip laiką vilki
no, kad tiktai ilgiau kankinti nelaiminguo
sius 19 jūreivių.

Nusmerktieji buvo aprengti lengvai, ir 
šaltas rudens vėjas pergėrė juos iki kaulų. 
Pasigirdo jų protestai.

—Budeliai, ar ilgai jūs mus taip kankin- Į 
site?—girdėjosi sukilėlių balsai.

—Caro šunes, pribaigkite gi mus grėi- Į 
čiau! į

Bet ruošianti šią žudynę, jie su pulkinin-: viešpataujančiai klasei ir sakyte sakė, kad 
ku priešakyje veikė lėtai... Tuom kartu pradėtas jų darbas nežus, kad jį tęs kiti, 
kieme pasidarė jau šviesiau, ryto aušrai kad jie atstovauja 100,000,000 gyventojų 
blaškė nakties tamsą. reikalus, kad caro tvarkai bus padarytas

Ant galo, pradėjo skaityti, kaip ir visa- galas.
da, be galo ilgą mirties nuosprendį. Bet j —Kuopa!—komandavo oficierius. ,____ ____
vos pasigirdo jo pirmieji žodžiai, kaip, už-! Pakilo, bet tuojaus susiūbavo durtuvų nuošimčių.
glūšinant jį, tvarkingai ir galingai uždai-1 eilė. Sujudimas jūreivius apėmė iki augs- Prie mąšinų arba prie kitų

\ —Rota, ginklus tvarkon!—komandavo. 
; oficierius.

Kareiviai netvarkiai sujudo. Netvarkiai 
su terškėjo šautuvų “gaidukai”; gązdinan- 
čiai sučerškė j o geležis. Prieš nuteistuo
sius stovėjo kareivių kuopa, laikydama 
šautuvus, kaip mirtis, atstačiusi kreivus 
dantis.

—Šalin tironus! Lai gyvuoja laisvė!— 
i garsiai ir pasiryžusiai sušuko vienas iš 
’ žūstančių jų. Jį pasekė ir kiti, pakilo jų 
■ pirmmirtinis ūpas.

—Ura! Ura—šaukė kiti sukilėliai. Jų 
i balsuose girdėjosi galingas pasmerkimas

reikalus, kad caro tvarkai bus padarytas

! čiausio laipsnio ir kenkė jiems šautuvus 
. įtaikyti. Daugelis jų drebėjo. Daugelis jų 

k * j šaudami užsimerkė, kad nepamatyti, kaip 
iudo 1 A* Peršautos aukos parpuls ant žemės.

—Na, šauliai, jeigu jūs negalėjote būti 
gerais kovotojais už savo pačių laisvę, tai 
būkite nors tinkamais budeliais!—sušuko 
vienas iš nusmerktųjų.—Taikykite gerai, 

nu laisvę ir pildydami svetimu sau žmonių i aukite tiesiog; į kiūtinę ••ji

n —Pikšt... pikšt... pikšt—pasigirdobe-

navo nuteistieji jūrininkai:
“Kovoje mes žūvam, mielieji dr
Už laisvę, brolybę, lygybę.”

Šauliai, išgirdę tą, nustebo ir swjudo, i 
tartum per širdį kiekvienam aršlMčiaisI 
pervedė. Nuliūdusiais veidais jie žiūrėjo 
į tuos, kuriuos, pagal oficierių įsakymą, už 
minutės kitos turės sušaudyti, gindami po-

Dirbtuvės Užsidarinėja
I ..

Dirbtuvės Hartforde visai 
baigia savo duris užsidarinė- 
ti. Rašomų mašinėlių dirbtu
vė, Underwood Typewriter
Kompanijos, dirba su visai ma-,^ Hichang. 
žai darbininkų, ir tie patys dir
ba po dvi dienas į savaitę. 
Kiekvieną dieną meta darbi
ninkus į gatvę.

Antra, tai yra Royal Type
writer kompanijos dirbtuvė; 
taipgi tik dvi dienas dirba į 
savaitę. Kuris tik išdirba virš

PRANEŠIMAI Iš KITUR

Peršalimas Krutinėję
PaŽnai veda j pavojingą su- 
sirgimą. Sustabdykite*Ji ūmai 

su linimąntu t ■ r
PAIN-EXPELLER 

...—————v—

SO. BOSTON, MASS.
A.L.D.L.D. 2-ros kuopos susirinki-

savaitę. Kuris tik išdirba virš masmas bus trečiadieni, 27 sausio, 
18 valandų į savaitę, tai tamlHiubo 1svet1aLnčJ'’ 3J.6.W- .BFoa^ay, 
, t • I i -<a v. 8-ta vai. vakare. Visi nariai ateikit,bus nukirsta alga 10 nuošim
čių. Tai dieniniams darbinin
kams. O kurie dirba nuo šmo
tų, tai tiems nukirs algas ant 
6 nuošimčių. Taipgi nepamir
šo nei bosų (darbininkų pri
žiūrėtojų) arba bosų pagelbi- 
ninkų, , tai yra, , savo ištikimų 
bernų;; kurie> d,el kompanijos 
dėjo visas pastangas, splrdąmi 
darbininkus greičiau dirbti. 
Jiems‘.nukapojo algas ant 10 

O daug jų pasta-

PHILADELPHIJOS LIETUVIŲ RADIO VALANDA
, Rengiama Dubrow-Philco (

Pradedant nuo Lapkričio 22, 1931
KIEKVl ENĄ SEPTI NT A DI ENĮ

, nuo 4 vai. iki 4:30 po pietų
> i I J

Iš Stoties WRAX, 1020; Kilocycles
’ Duoda L. DU BROW & SONS, Ine.

420-4Ė2 South Street ; ; ' I r ' 'Philadelphia
i ; I Tėlefonuokit, Limlia'rdį 11’16 !

, id Norėdami išmėginti PHILCO* RADIO nhmubse

turėsime išrinkti kuopos valdybą ir 
daug svarbių reikalų apsvarstyti. 
Atsiveskit ir naujų narių.

Sekretorius.
> (19-20)

WORCESTER. &1ASS.
A.L.D.L.D.. 11-tos kuopos metinis 

susirinkimas bus sekmadienį, 24 sau
sio, Lietuvių svetainėj, 29 Endicott 
St., 10:30 vai. j’yte. Visj nariai at
eikit, yra svarbių reikalų aptarti. 
Gausit naują knygą. 1 * ■

1 Į Sek?:. J. Karazija.
(18-19)

PHILADELPHIA, PA.
A.L.D.L.D. 10-tos kuopos ssuirinki- į 

mas bus pirmadienį, 25 sausio, Rusų 
Name, 995 N. 5th St., 8-tą vai. va
kare. Visi nariai ateikit, yra svar
bių reikalų aptarti. Atsiveskit ir 
naujų narių.

Sekr. J. Vaitkus. !
------------------------------------------------------------------------------------------ 1-------------------------------------------------- L i

£££t£e!£££:i

------------ --------------------- ------------------- ... ,t

NUMAŽINTOS Į ABI PUSES KAINOS i

Į KAUNĄ IR ATGAL
J PER HAMBURGĄ

$179.00
S. Karo Mokesčiai Atskirai

darbų. Pirma jie darbinin
kams ant kaklų kilpas nėrė, o 
dabar patys atsidūrė nekokioj 
padėtyje.

Taip pat algų kapojimas 
paliečia ir krautuvių darbinin
kus.

Broliai darbininkai, klauski
me vienas kito, kas kaltas? 
O gi mes patys. Mes kalti, 
kad nesiorganizuojame ir ne
kovojame. Jeigu būtume ge
rai susiorganizavę, tai išnaudo
tojai negalėtų taip mus pa
vergti. Darbininkai, vienybėj 
yra galybė. Mes, darbininkai, 
turime organizuotis ir stoti į 
kovą prieš išnaudotojus po

Bedarbiams marguojant per

. pikšt,—pasigirdo be
tvarkėje šūviai.

Pasidarė nelauktas reginys, du ar trys 
žmonės buvo nušauti, kiti tik sužeisti į pil
vą, krūtinę, kojas, o kai kurie pasiliko vi
sai sveiki. Bet nušautieji, krisdami ant 
žemės, su virve parbloškė ir kitus. Ant že- Komunistų Partijos vadovybe.

; mės buvo baisus reginys: šokinėjo, šaukė;

" valią. O nusmerktieji jūrininkai su dide- 
' liu pasiryžimu tęsė dainą:

“Už laisvę žmonijos, draugai karžygiai, 
; Aukojate savo gyvybę.

Prieš savo skriaudėjus sukils jų vergai,
Ranka nuvers valdžią galingą.”

Laidotuvių maršas plaukė tvarkiai ir
■ graudingai. ' '
; balsai susiliejo Į graudingą liaudies aima- į h. včĮ krit0. Keikg sav0 budeliug h. c j 

■’ t U1,1“ i4,r taJ toh vlr® ! niekšišką valdžia.
Atrodė, kad tai, ištrukus is caro geležiniu! Tw - A . , , , ,

, j/ r • • •• , . .*-1 Iššovė vėl po suvį, bet baisi regykla dar* replių, siela skrajoja ir skundžiasi apie i n U - J • . i •, . , i buvo gyva. Dave kareiviams daugiau pa-* DHisici netiesą.
Apkaltinimo aktą taip ir negalėjo bude-! 

; liai perskaityti: komandieriai pastebėjo,)
* kad jūreiviai, nerimauja, ir nusprendė 

greičiau baigti.
Prie nusmerktųjų priėjo kunigas, bet 

tiktai du jį prisileido, o kiti jam atsakė:
—Kunige, geriau tu kreipkis su savo ' 

, maldomis į tuos, kurie aplaistė krauju vi- 
' są mūsų žemę.

Tada pradėjo juos pririšdinėti prie vir
vės ir mauti ant galvų maišus. Tą darbą i 
turėjo atlikti 10 pečkui ių, prisiųstų čion ■ 
iš 19-to laivyno skyriaus, palaidojimui nu- i 
smerktųjų revoliucionierių. Nusmerkti su- i 
kilėliai paprašė palikti jiems neuždengtas į 
akis, bet nesutiko caro bernai:

—Negaliu, tai būtų prieš įstatymus,— 
pareiškė pulkininkas.

—Argi galima šių budelių dar ko prašy. 
ti!—atsiliepė kas tai iš apkaltintųjų.

—Nutilk, niekše!—suriko pulkininkas.
—Ko čia nutilti--tęsė tas pats baisas.— 

Juk vis tiek pat dvi gyvybes neatimsi, bu 
deli caro prakeiktojo! ; vi-

—Niekše!—kriokė per dantis pulkinin- i 
kas ir, suspaudęs kumščius, puolė ant peč-' 
kurių:----- Ar ilgai jūs, niekšai prakeikti, j
čia su jais žaisite? Greičiau riškite juos! p 
Ką, gal norite, kad ir jus greta jų pasta- > 
tyčiau!

Pečkūriai pradėjo skubinti. Veidai jų
•• išbalo, rankos drebėjo.

—Draugai, kovokite iki galo,' pakol su-
1 naikinsite visus liaudies priešus!—kalbėjo 
Į vienas iš nusmerktųjų.

—Išliuosuokite mūsų pavergtąją darbo 
liaudį!—ragino kiti.

________c.,_______________ _ (
j di scena: pečkūrių paoficierius pažino tarp maišus, pripildytus žmonių lavonų, paėmė.

Retkai temis dainuojančių. yįenį stojosi ir su virve kėlė nušautuosius Hartfordą i Washingtona tūli 
i cn’nnmn crn hmimnc . ... — .. ■' l vokmmnbiznieriai paaukojo valgomų 

daiktų, kaip tai Siaurusaitienė, 
M. Grabauskienė, J. Bagdonas, 
B. Raseyęe Uneeda Cash Mar
ket, Cut Price Market, Spindel

tronu; užsitaisė jie šautuvus ir vėl prade- Bakery, Boston bruit Vegeta- 
1 - - “ - - • - - ble Stand, Park St. Public

(1 Fruit Co., F. Lutkevičiai.
Sausio 9 d. buvo surengta 

priyatiškąą .pasįlinksmįnimas.

ble Stand, Park St. Public

I

Dr. jonas Repšys
881 Massachusetts Ave.

(arti Central Square) 
CAMBRIDGE, MASS.

Tel. Porter 3788
OFISO VALANDOS:

Nuo 7-9 vai. vakare.
Nuo 2-4, po pietų ir
NedSliomis: 10-12 vai. ryte.

Tel. Porter 3789

U.
TREČIA KLASE ANT VISŲ MŪSŲ LAIVŲ 

Viršminčta kaina dabar galioje ant visų mūs laivų 
Del informacijų kreipkitės j lokalinius mūs agentus.

Hamburg -American Line
39 BROADWAY, NEW YORK

“Aš turėjau silpnus 
inkstus, dabar jie i

yra stiprūs” •
“Mano inkstai buvo tiek silpni, kad' aš 

.per 5 ar -6 motus turėdavau keltis kelis sy
kius kiekvienų naktį,” rašo p. D. Bartkus, I 
Pittsburgh; Pa. : "Praradimas miego padarė ‘ 
mano silpnų, ir nervuptų.( Aš turėjaV. skil
vio pairimų ir skausmus mano Viduriuose. 
Joltia vaistai man .nepagelbėjo iki aš praeje- 

į. - . - Jau* imti Nūga-Tdnc. Aš- turėjau silpnusparinkti del inksĮus, Dabax» jis yra stiprūs i rmano svei- 
\ ... kata puiki."

Nuga-Tono priduoda naujų stiprumų or- 
i ganams. iJn Sustabdo, kėlimųsi naktimis ir 
| po ėmimo tik kalins dienas jūs pastebėsite 
' dideli jūsų sveikatos pagerėjimų. Nuga-Tone 
' yra pardavinėjamas aptickininkų. Jeigu ap- 
i tickininkas neturi jo, paprašykite j južsakyti 
■iš savo urmininko. Persitikrinkit, kad jūs

Imitacijos yra be ver- j

į jo betvarkėje šaudyti.
—Budeliai! Niekšai prakeikti! —šaukė 

kas tai iš besiraitančių krūvos.
—Na, kur gi teisybė?.-^pasigirdo kėho’ į Besilinksminant sv-ečiamš K.

11 . . i Vilkas sumanė -
šrnidp imūsu vietinių politinių kalinių 

’ Surinkta $5.30 ir per-
| duota A.L.D.L.D. 68 kp. susi- 

. Kazlauskui.
( Pagirtinas darbas, kad toksai; «aun«io Nuga-’fone. 

| susirinkimas nepamiršta pali- ---------------
jtinių kalinių. Turėtų imti pa- 
j vyzdį ir kiti tokie pasilinksmi
nimo vakarai.

i tai storas balsas. • - i Vilkas sumanė
• Kareiviai po komanda oficierio i____ ,.
bet rodėsi, kad žudomieji yra koki tai ste-|au^ų’ 
buklingi: visi judėjo ir krutėjo, negyvuo- i rinkime* Tdrg? J.

į sius kilnojo ant virvės sužeistieji. Tada ! 
, oficierius suriko nesavu balsu:

—Durtuvais juos!
Prasidėjo scena negalima plunksnai ap- 

I rašyti. Jūreiviai badė ir skaldė galvas 
daugeliui jau senai mirusių kovotojų. Pas 

' tamsius jūreivius užgimė kerštas ir neapy- 
I kahta linkui žudomųjų...

Dvi eilės toliau stovinčių kareivių ir jū-1 
! reivių matė tą baisų paveikslą. Niekas iš 
i jų nepuolė gelbėti savo draugus, nes užpa- 
i kalyje stovėjo of icier iai su kulkasvai- 
I džiais. Stovėjo jūreiviai sukandę dantis... 
i Ant galo, buvusi gyvoji žudomųjų virvė 
i jau nejudėjo. Nutilo šauksmai, išnyko

Jau buvo besirengia- būti, 
jma juos palaidot, kaip štai iš .tarp kruvi- 
inųjų lavonų atsistojo vienas kruvinas ir 
I drebančiu balsu' prabilo:

—Broliai! Tai kaip gi tai... Aš juk gy
vas ...

.Oficierius prisakė, ir vienas jūreivis už apdirbtus lotus už pereitus 
durtuvu į pilvą pribaigė jį. metus ir katrie skolingi už 16-

Nužudytus pradėjo kimšti.į didelius mąi-} ( KViečU papinių korį). < 
šus, kurie turėjo jiems pakeistiJ grabus.- f | L 'iRašt.įj. Staskevičius;

1 •’ ■ -r 3 r .P''- L'U;■Ž » y. -------- 4-— V' ■ —

Visų Apkalbamas.

PLYMOUTH, PA,

Bet pasirodė, kad ir čia caro valdžia pa- 
skūpėjo, prisiuntė tiktai 10 maišų, o nužu
dytų yra .19 žmonių. Vos nevos sugrūdo 

Pačiame kairiajame sparne įvyko skau-! JLl0.sv i maišus.^ Kada, tą darbą baigė, tai

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ 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, MlCH.

WWIA4 žy WM

MODERNIŠKIAUSI ĮTAISYMAI KEPTUVĖJE 
38-40 Stagg Street, • > ; Brooklyn, N. Y.
G" tĄ. Mj B.dlchifh^,. Savininkas Tel., Stagg 2-5938 

---------------. .

NEVIN BUS LINES
111 W. 31st St.; New York 

Telefonas Chickering 4-1600

Susirinkimas Liet. Kapinių 
Korporacijos bus sausio 31 
d., 40 Ferry St. Visi nariai 
turite susirinkti į svetainę ne 
vėliau /kaip 12 vai. dieną. 
Yra svarbių dalyku apkalbė
jimui. Neatbūtinai turite pri-

Visuomeniškas susirinkimas 
prasidės 2 vai. po pietų. Taip 
pat visi, kurie turite lotus ar
ba kurie norite pirkti, pribū
kite į susirinkimą laiku.

i Katrie dar neužsimokėjote

(Komfortiška, Saugi, Garan- 
jtuojama Kelionė už žemiąu- 
I sias Kainas į Visas Dalis 

Jungtinių Valstijų

Didele Nuęlaida Pasažieriains, Kurie 
Perka Round Trip Tikietus.

Philadelphia . . . . . $2.00
Baltimore ......... . . . 4.00
Washington . . . . . . 4.75
Boston ............. . . . . 3.00
Pittsburgh .... . . . . 8.00
Detroit ........ . . . 13.50
Cleveland ......... . . 10.50
Chicago ........... . . . 17.00
St. Louis ............ . . 20.00
Los Angeles . . .. . . 55.00

į

___ Ir?’"___įįjL.
-——---- o—L-

Bell Phortė, Poplar: 7545 l; 1

f
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Darban, Išbaig
Darbininku Kdeodcnw

...... • '• • ' u • 4

Kur tik pasiūloma, visur darbininkai no riai perka tą svarbą mokslinių straips
niu ir istorinių informacijų šaltinį. Aišku, jog daugelis dar yra tokių, kurie ne
turėjo progos išgirsti, kad mūsų dienraštis išleido taip svarbią knygą

latint y

ant garlaivio ir nuvežė už Tolbuchino ži-1 
bintuvo. Ten prie kiekvieno maišo priri
šo geležies gabalus ir nuskandino.

* Jūrų bangos atsidarė ir priėmė į savo

nusmerktųjų savo seną iš gimtinio 
džiaus draugą, kuriam jau rengėsi akis 
-užrišti.

—Oh, viešpatie, tai kas gi tokio..
kur teko susitikti!...
—kalbėjo, sujudęs paoficierius.

—Voronove, mano mielasis! — negarsiai
kalbėjo nusmerktasis, kreipdamasis į peč-

j kurį.—Perduok žinią apie mane visiems sus kareivius. Vieni, k' 
mano giminėms. Pasakyk jiems, kad aš' 
miriau ūž liaudies teises ir teisybę. Pabu-

' čiuok už mane mano sūnelį ir perduok jam
paskutinį palinkėjimą: lai jis bus tokis, 
kaip buvo jo tėvas!...

—Taip, tikrai, drauguti, viską pasaky
siu,—kalbėjo apsiašarojęs Voronovas ir 
vos laikėsi ant kojų.

Pririšimo darbas buvo baigtas.

so

Ot
Kaip ei tai atsitiko? g^bį nelaimingąsias aukas caro ir viešpa-

* 4-n n -i n va Xi nn ixni»nrrikii l r l r~< za r-itaujančios parazitų klasės.
2(4 4* y > X’

Baisiai paveikė ši sceįia ir žudymas į vi- 
e matė tą baise

nybę, virto caro priešais ir kovotojais už 
jo režimo sunaikihimą. Tai buvo pastū- 
mėjimas prie naujų karžygių atsiradimo. 
Kiti neteko proto ir liko vaikščiojančiais 
lavonais. *

Štai prieplaukoje stovi garlaivis, žmo
nės perkasi bilietus, žandaras vaikščioja 
išilgai eilę ir kreivai žiūri.

(Bus daugiau)

GRABORIUS-UNDERTAKEH 
[*bal«RMtnojn ir Inidoja nu»Ira»Ioit ant 

>vi«okių kapinių. Norintieji gerondo pa- . 
ternevliEio Ir’ ot žentų kainų nuliftdixac 
valandoje MarikiW» pa« mane. Pat man* 
kalite ganti lotne ant visokių knpinhj kn» 
geriausio** vietose ir už žema kalnų. _

ti

1023 Mt. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

A. .1b*i

VIS DAR YRA VIRŠ 1,000 KOPIJŲ IŠPLATINIMUI
Pernai Trūko Darbininkų Kalendoriaus, Jei gerai darbuosimės, Išeis Visas 

ir šiemet. Rūpinkimės, kad Neliktų.
KAINA 25 CENTAI, GERA NUOLAIDA PLATINTOJAMS

- ' ' ■ ■ • . J’ ■> . .? !, , j ; J • > , J ..
......  ,   ----- ----- -- „1—  ■ ——     — MllAl. Į —fc\Ljll i I . ■ . Ą.., m -   ■        —
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Puslapis Pėnktab
1 1 1 ■ 1    ——  ■   ■ ■■■■»■" 1 »'■!“,      

Komunistų Priešai Buvo Paskleidę Bjaurų Melą 
apie Dr. Matulaitį ir Sovietų Sąjungos Valdžią

(Tąsa nuo 1-nio pusi.)
“Parašysiu porą žodžių 

ir apie tai, kas girdėti pas 
mus Minsko padangėje.

“Iš priežasties draugo 
Stalino laiško delei trocki
nės falcifikacijos Visa—Są
junginės Komunistų Parti-

! nam istorikų teko net ir iš 
I partijos prašalintam palik
ti. Kiti paliko smarkiai su
kritikuoti. Teko gerokai ir 
mūsų Serbentai. Jis kalti
namas ‘supuvusiame libe
ralizme’ ir sudarkyme Lėni- į 
no veikalų teksto ir klaidin-

jos istorijos, pas mus, kaip i 8arae įl^inavime Luksem- 
ir visoj Sąjungoj eina aty- UJurS» Kąutskio.ir kitų, kas 

• • •• j buvo tilpę kaipo priedas 
— ■ -- -- - ’’viename baltrusiško Lenino

veikalų vertimo tome pas
taboje. ..

“Tą *diškusija arba teisin
giau rakant kritika atneš 
daug naudos, daug kas jau 
paaiškėjo, daug klaidų bus 
pataisyta. O tų klaidų bū-- 
ta didelės daugybės. Mūsų 
siaurame lietuviškame ho
rizonte balansas klaidų pa
darytų dar nenuvestas...” 

“S. Matulaitis.”

di peržvalga raštų istorijos 
filozofijos ir kituose fron- i 
tuose. Be pasigailėjimo 
traukiama aikštėn visa kas 
trockistinio ir luksemburgi- 
nio buvo tenai pravedama? 
Tokių klaidų pasirodė daūr 
gybė. Kai kas ir sąmonin
gai kontrabanda įterpdavo 
į savo raštus trockistinę 
kontrabandą. Pati karšto
ji diskusija pas mus Mins
ke jau pasibaigė. Dabar 
daromos tiktai išvados. Vie-

ALABAMOS AUGŠČIAUSIAS TEISMAS 
UŽVERSTASDARBININKŲ PROTESTAIS

kė, kad ponus baisiai erzina 
ir piktina tie šimtai protes
tų. Girdi, jie nieko negel
bės! O bet gi gelbsti. Jei
gu ne tie protestai, ne tas 
masinis judėjimas už jau
nuolius, ne tas galingas ma- 
sftf*balsas, tie nekalti jau
nuoliai senai būtų buvę nu
žudyti elektros kedėje.

Tiktai protestai ir masi-

MONTGOMERY, Ala. — 
Amerikos buržuazija norė
tų, kad susipratę darbinin
kai tylėtų ir leistų jai nu
žudyti devynis Scottsboro 
nekaltus juodveidžius jau
nuolius. Bet štai ačiū kovai 
Am. Komun. Partijos Ala- 
bamos Augščiaus. Teismas, 
kuris svarsto jaunuolių 
apeliaciją, tapo užverstas 
protestų telegramomis ir 
rezoliucijomis. Vyliausias nė Amerikos proletariato 
teisėjas Hankock, atidarant spėka išgelbės tų jaunuolių 
teismo susirinkimą, pareis- gyvybę.

WATERBURY, CONN.
Vilijos Choro Darbuotė

Sausio 19 d. įvyko Choro 
susirinkimas. Raportuose pa
sirodė, jog veikimas šiame tar
pe Nesilpnas.

Komisija iš surengtos vaka
rienes pranešė, jog pelno li
ko 28 dol., kuriuos kom. skiria 
pusę kambarių palaikymui, nes 

į taip buvo nutarta.
Sausio 24 d., Vilijos Choras 

drauge su 'kitom darbininkiš
kom Organizacijom apvaikš
čios Lenino mirties paminėji
mą. Choras susimokino tam 
tikras dainas dainuoti tame ap- 
vaikščiojime. Apvaikščiojimas 
įvyks sekmadienį, 24 d. sausio, 
2:30 vai. po pietų, Garden 
Hall svetainėj, 168 East Main 
St. /

Vasario 7 d. Choras apsiėmė 
dainuoti L.D.S. rengiamose 
prakalbose. Kalbėtojas bus 
daktaras Kaškiaučius. Pra
kalbos rengiamos po No. 103 
Green St.
Buvo, plačiai diskusuota, kaip 

padidint Chorą, kad įtraukus 1 
daugiaus jaunimo į Chorą. 
Prieita prie tos išvados, kad 
reikia surengti pasilinksmini
mo vakarą be jokių Chorui iš-; 
laidų, nes choristai padengs, ir I 
kad į tą pasilinksminimo va- Į 
karą mėginti sukviesti dau-1 
giausia mums pritariančius 1, 
jaunuolius, iš jų gal būtų ga
lima gauti į Vilijos Chorą na- 2. 
rių.

Buvo plačiai kalbėta apie 
Choro naują mokytoją K. Stri- 
ŽŽl 
tojas, vienok vadovauti Cho- j

■ 31' 1-1 'V ■ ' F;
nrM laikomi tą pačią dieną, 
vienas po kito. Valdyboą įė
jo Visi geri draugai. Knygius’ 
pasiliko ant trečių metų — 
tinkamas prie literatūros pla
tinimo. “Labor Defenderio” 
išplatinama kas mėnuo nuo 20

bet daugelio yra užvilktos mo- bimnkes niekuomet neatsisaKo. , 
kestys., Pasistengkite užsimo- Manau, kad ir šią vakarienę j 
keti ateinančiame susirinkime, padės bendrai surengti.
Ši organizacija labai svarbi I 
k i e k i e n a m d a rbininkui. į 
Klasių kova aštrėja, finansine 

; parama būtinai reikalinga, nes 
iki 50 egzempliorių, lietuviš- šimtai kalėjimuose sugrūsti 
kas knygas taipgi gerai plati-j geriausių mūsų kovotojų ir 
na. Darbininkų Kalendoriaus į daugelis įdėta į deportavimo 
pardavė veik 25 egz.

A.L.D.L.D. 103 kp. turėjo 
20 narių. 3 naujus narius per 
vajaus mėnesį prirašė d. Mor
kūnas. Kuopa dabar turi 23 
narius.

Kurie išgalit, pasiskubinkit 
pasimokėti už šiūos metus, 
nes Centrui pinigai reikalingi: 
neužilgo bus išleista liauja rengti

A.L.D.L.D. Koresp.

BROOKLYN LABOR LYCEOR-

sąrašus. Mes turime gelbėti 
tuos draugus, kurie pasiryžę 
net gyvastisrpaaukauti dęl dar
bininkų.

T.D.A. paaukavo iš iždo 
$3 gelbėjimui Lawrence strei
ko vadų, kurie laikomi kalėji
me deportavimui.

Taipgi A.L.D.L.D., nutarei 
_____OJ. vakarienę su šokiais.

knyga. i (Prisidėjo 1LD.A. 20 kp. Nutar-
Tarptautinio Darb. Apsigy-1 ta -pakviesti, 'kad prisidėtų

nimo 20 kuopa turi 24 narius, L.D.S.A. 100 kp. Moterys dar-

DARBININKU TEISMO !
, - I

PROGRAMA
NEDeLIOJ, SAUSIO 24, 1932

! Lietuvių Tautiškoj Svetainėje, 928 E. Moyamensing Avė 
Philadelphia, Pa.

Teismą atidaro ALDLD. VI Apskričio pirmininkas 
drg. A. J. Pranaitis.
Kalba d. A. Bimba temoje: Kodėl ALDLD. netraukei 
finansinius organizacijos skriaudėjus ir skaldytojus! 
į kapitalistinį teismą, o surengė darbininkų teismą? ,

LIETUVIS
Norintieji ge
riausio

navimo
patar

ir už

GRABORIUS

DARBININKŲ {STAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkamų n 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios Bo
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 ’ Willoughby Ave.
Tel., Stagg X8<‘J 

__1

žemą kainą,
nuliūdimo va

rą lig šiol be jokio atlygini-1 
mo. Todėl gi kaipo dar jau-1 
nuolis, ir kad nenupultų jam | 
ūpas veltui darbuojantis, nu i 5. 
tarta užklausti ar jis pageidau- i 
ja atlyginimo.

Prie progos noriu priminti, 
jog pats choras visu smarku
mu rengiasi prie savo parengi- ; 
mo, t. y. prie’margumynų va- t- 
karo, kuris įvykš 31 sausio, 8 jo. 
vai. vakare, svetainėje, po No. 
103 Green St. Kaįp pats vei
kalas yra pritaikytas prie mar- _ 
gumynų vakaro, taip pat so- . 

’ listai; duetai ir visas choras
mą VI Apskr. iždo $157.48, j Tad varde Vilijos Choro kvie- į | 
pervedimui tų pinigų 
jai Gadynei.” igimo.

___ * minia parengimą'kartu parem-Musų A.L.D.L.D. 25-ta kuo- ,"
! pa pilnai sutinka su Centro i" 
įtarimu nmSnlinti ie A T. 71 T. I
Draugijos buvusius narius Ben Į 
doravičių. A. šimanską, V. | 

- - . • ĮJakštį — SeAą Vincą, V. Lau- į
kad nuo pradžios grobimo; rįnavičių ir A. G. Jatužienę,! 
Mandžūrijos, įvairiuose SU-i kaipo darbininkiškų organiza-i 
sikirtimuose, Japonijos ar-j cijų griovikus. 1
mija neteko 300 užmuštais 
ir 600 sužeistų.

žauska. Nors dar jaunas moky 3. IŠ ALDLD. 30, 133 ir 149 kuopų narių tarpo sudaro-; 
........ ;___ y 3' ; ma darbininkų “dziure.

ra seka’srgerai’ir^mokina Cho- '4./Apkaltinimus prieš A. G. Jatužienę, Seną Vincą,. J.' 
Bendaravičių, A. Šimanską ir jų pasekėjus daro dig., 
D. M. Šolomskas, ALDLD. Centro Komiteto Sekreto-, 
rius.
Iššaukimas kaltininkų: A. G. Jatužienės, Seno Vin-! 
co, J. Bendoravičio ir A. Šimanskio. Tardymas eina 
klausimų ir atsakymų formoje.
Kaltinamųjų gynėjas, arba vienas iš jų pačių kalba 
20 minučių.
Drg. D. M. t Šolomskas, kalbamo minučių.
Darbininkų' “džiūrė” padaro savo sprendimą ir pa

skelbia jį.
ALDLD. VI Apskričio Komitetas.

Žuvo 46 China!
, TOKYO. — Pranešama, 
kad mūšyje ties Tahushan 
Mandžurijoje žuvo 46 chi- 
nai partizanai. Kitam su
sikirtime 16 chinų buvę už-

i dybos narius, iždininkę A. G.
Jatužienę, pirmininką Seną 4 J . — ------ ---- -
Vincą ir jų kliką už pagrobi-; rengiasi palinksminti publiką.

Nauja-įciu visus nepamiršti šio parcn-į 
O atsilankydami į mi-

mušta, o 20 paimta Belais- i
vėn.-

Japonijos valdžia skelbia

ir Chorą.
Choro Korespondente
M. Vaitonaite.

. Gerą DUONA valgyt reikalingiausia kiekvie
nam. Kas nori but sveiku ir stipriu, tai valgy
kit SCHOLES BAKING, Keptuves DUONA. 
Mūsų miltai geri, duona visuomet šviežia ve
žam į štoriis ir stubas, visoj aplinkei Brookly- I 
no ir New Yorko. Siunčiam per pačtą ir į kitus 
miestus. V. LUKOŠEVIČIA, Savininkas.
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HUDSON, MASS.

Auga Mirimai
per-,LONDON.—Anglijoj 

eitais metais gimimų buvo' 
15.8 ant kiekvieno 1,000 
gyventojų, arba .5 mažiau,!

Gi mirimų 
kiekvieno Į 
arba .9;

Gi1

negu 1929 m.
buvo 12.3 ant 
1,000 gyventojų, 
daugiau, negu 1929 m. 
kūdikių mirimas pasiekė 66
ant kiekvieno 1,000 kimusių, 
arba 6 nuoš. daugiau, negu 
anais metais.

A.L.D.L.D. 103 kp. turėjo
•a,T , . . .v, . .* „i isusirinkima 10 d. sausio. Po

iamp sugražinti Vl-to Anskr i A.^.D-LD. seke antras susina- į 
iždą dabartiniam legališ^am Ikimas’ Tai’Ptautinio Darbimn- izdą dabartiniam legaliskam | ■ Apsigynimo 2o kp. Nau

ja valdyba užėmė vietą: orga
nizatorius S. Kukauskas, už
rašų raštininkas Ig. Morkū- 

i nas, finansų raštininkas F.
Grybas, iždininkas A. Zdan- 
kus, knygius A. Baronas.

Ta pati valdyba Mėmė ir į 
iT.D.A. (I.L.D.), nes ...virinki-'

BINGHAMTON, N. Y.
PAMINĖJIMAS 8 METŲ 

LENINO MIRTIES
Sausio 25 d., panedėlio va- j 

kare, 7:30 vai., įvyks prakal
bos paminėjimui Lenino mir
ties. Prakalbas rengia Komu
nistų Partija. Kalbės drg. 
Manning Johnson (negras) iš 
Buffalo, N.Y.

Prakalbos įvyks Lietuvių 
Svetainėje. Darbininkai visų 
tautų yra kvieęiami atsilanky
ti į Šias prakalbas.

B. Zmitris.

BALTIMORE, MD.
A.L.D.L.D. 25-ta kuopa, 

kytame savo mėnesiniame 
sirinkime 4 d. sausio š. 
Lietuvių svetainėje, 853 Hol
lins St., po diskusavimų nuta
rė išnešti protesto rezoliuciją 
prieš VI Apskr, birfcftSW

lai- 
su- 
m.,

Apskr. komitetui,’ kuris buvo 
išrinktas Vl-to Apskričio kon
ferencijoje 22 d. lapkr. 1931 

Philadelphijoje.
Oi'g. Pr. Pivariunas, 
Seki. O. Kučiatiskaite, 
Fin. sekr. J. Stanys, 
Iždin. J. Bakšys.
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Scholes Baking, Inc.
PURE RYE BREAD, ROLLS & CAKES 

10 SCHOLES STREET
Brooklyn, N. Y. Phone stagg 9645

KONCERTAS-PRAKALBOS-SOKIAIt

1 . . ‘ RENGIA A.L.D.L.D. 23 KUOPA
f ’ *./■•.. •< ’ . rf < » * » ■. • *

Nedėlioję, 24 d. Sausio- Jan.,
HUNGARIAN WORKERS SVETAINĖJE,

350 E. 81st ST. PRADŽIA 5:30 VAL. VAKARE NEW YORK CITY

1932 5J

Taipgi bus ir daugiau kavalkų: A. Velička, tenoras, dailiuos soo..* J. L. Kavaliauskaite, mezzo sopranas, 
dainuos solus ir drg. V. Bovinas pasakys puikią prakalbą.

PO KONCERTUI BUS ŠOKIAI.I . • ' \ • '

Parankus atvažiavimas iš abiejų miesto galų. Iš up tWn ir downtown reikia važiuoti Lexifrgtoh Ave. 
“subway” ir išlipti ant 86th St, expresu važiuojant, o lokalu—ant 77th St.. Taipgi gėrąi atvažiuot 2nd 
Avė. ir 3rd Avė. “eįeveiteriais,? iš abiejų miesto galų. 2nd Avę. uL.”‘šfotis ant. 80th .'St.; 3rd Ave.—84th St. 
Iš West Sides važiuojant, reikia davažiuoti iki Times Sq.; paimti ^‘shuttle^ ir davažiuoti iki Lexington 
Ave. subway. . ’

Taipgi turėsime valgių ir “minkštų” gėrimų, ir bus puiki muzika
Atėikite anksti

nu ftftj va Vi! va w va va vy ; 4/V VU kU UjJ HM VM.tfW Irti VWj

landoje tauki-
tžs pae: —

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

Tel.: So. Boston 0304-W

Pennsylvania ir New Jer
sey valstijose

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius;

Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus atatinka-' 
miausias ir už prieinamą 
kaina. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street
PIIILADEL PILA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

TELEFONAS ATDARA DIENĄ <
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Turkiška
Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.

M. TEITELBAUM, Manadžeris 
įžanga Dieną ir Naktį 50c 

Sukatos vakare 75 centai
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—35c__
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati- 
darę naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa- 
gerinimais, čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėrimui veltui! 
MOTERIMS PĄNEDELIAIS IR UTĄ KRINKA IS, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas,. Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. .Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga- 
rantuotu pataniavimu. ' ■ ■ r i-, iri'- t

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

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

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

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

Pilnas važinėjimo kursas, įimant ir smulkius pataisymus, $25.00. Spe
cials važinėjimo kursas $10.00. Laisnius gvarantuojame.

Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. 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.

i ... - 7
A. LUTVINAS

Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE
-Įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos į v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba- 

L liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 3 blokai nuo 
Staen Island Fer
ry.

L u t Tin’s Hall yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizafcetho, bet 
ir kitų miesto lietu
viams ir syętimtau-^ 
člams virš 20 mėtų. 
Taip pat laisniuotas > 
Real Estate—pirki
mui ir pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi jvairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

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

124

VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLA
E. Uth STREET, Near 1st Avenue NEW YORK CITY

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

elektriką ir Ma^netizną, ir važiayiną. 
Ir v&karaia lietuviu ir anglų kalboz* ----------_ Vaitkunas Ir kiti.

J. U ei padedant

Kardymu, «utaiiy»«n», Bnitatymai, saprait
V- planą automobilio; mokinau* dienonaia _______ ____
Mokytojai! yr» žymOs ekspertai—L. TICHNIAVIOIUŠ, B. J ____ . „ ___
Leidimą (Llcenao) ir Dlplongą gvaiantuojame už mažą užmokeitj. U ei padedam 
idokvienam, ®rie pirkimo karo. ŪŽsiraiymae | mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryto 
Iki 9-tai valandą! vakaro. Nedalioje nuo 10 ryto .iki 2 vai. po pietų.

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
Ml H. 14th STREET Nęar 1st Avenue NEW YORK CITY 

. Telephone,'AJto®<uin 4-404t ,
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pas mane

dairnantus | 
daiktų ži- ’ 
pigiau nu- į

Puslapis šeštas ,
s

VIETINĖS ŽINIOS
pasakyta 
mokyklą

LAIK-
NAU-

MADOS

negrai at- 
tikruosius” 

pastatė pirmon 
o ateiviams - nenorėjoTikimasi Dar Daugiau 

Publikos Prelekcijoj 
ir Diskusijose

Pereitą pirmadienį vakare 
diskusijose, “Laisvės” svetai
nėje, apie pašalpines organi
zacijas ir jų reikšmę klasių 
kovoje buvo tirštai darbinin
kiškos publikos. Bet ateinantį 
pirmadienį, sausio 25 d., tiki- • 
masi dar daugiau. Tą vakarą i 
drg. A. Bimba duos prelekci- i 
ją apie tai, kaip Leninas ko
vojo su oportunizmu ir oport- 
tunistais. O Lenino mokymas ;

i arba leninizmas paliečia ne tik l 
darbininkų politiką ir ekono
minę kovą, bet taip pat veiki- 
mą: ’.pašalpinėse • draugijose ir 
.visokiausiose formose, kurio
mis tik pasireiškia darbininkų 
organizacija bei judėjimas del 
šiokių bei tokių savo klasinių 
reikalų.

- Po prelekcijos, be abejo, iš-

t

šeštadienis, Sausio 23, 1932

ta Cibulskienė iš A.L.D.L.D. ei
lių už jos “gražius darbelius” 
sklokos naudai. Na, ir’seka 
diskusijos.

J. Kaulinis, kaip paprastai, 
vietoj blaivų argumentų, iško- 
lioja d. šolomską visokiais 
“komplimentais” ir užbaigta. 
Cibulskienė atsistojus drožia 
prakalbą, kokia ji susipratus, 
kiek ji nuveikus, kiek ji pa- 
sišventus, ir dabar ją išbrau
kia Centras. Sako, tai ne jos 
kaltė, kad ji sklqkininke, kiti 
ją padarė sklokininke, o da
bar jie eina po vadovybe Ko
munistų Partijos, o ją vargšę

t narnos, išrinkti delegatus į 
| bendro fronto konferenciją. Ši 
j konferencija bus laikoma ry- 
■ toj, sausio 24 d., Manhattan 
j Lyceum, 66 East 4th St., New 
( Yorke. Kurios draugijos, kuo- 
; pos bei kliubai per savo mitin- 
igus dar neturite išrinkę dele- 
Įgatų į tą konferenciją, tai jū
sų komitetas privalo atstovaut 
ten savo organizacijas arba 
paskirt kitus draugus, kaipo su sklokininkais ir to-

delegatus. del ji taip “dūksta.” Gaila,
Ta konferencija, kaip jau ųa(|

•ne sykį minėta, yra šaukiama, graudingai moka kalbėt, gal 
..... ...................1 sumobilizuot darbininkus .... 
italkon streikuojantiems Ken- 
jtucky mainieriams ir kovojan- 
Į tiems New Yorko sukniasru-
viams. Apie kruviną terorą ir 
neapsakomą išnaudojimą tarp 
Kentucky mainierių tegalima 

’ bus viską patirti, tiktai daly
vaujant toje konferencijoje. 
Paskui delegatai duos iš to ra
portus savo atstovaujamom or 
ganizacijoms.

Delegatas.

Gaila, 
Cibulskienė ne vyras;

sivystys plačios diskusijos, ku- ĄpĮe j(0Vj s(| Skloka ir 
riose visi galės dalyvauti ly- j r - - 
giomis teisėmis. Įžanga ve 
tui.

Visus kviečia
Liet. Komunistų Frakcija.

i- j Kuopų Veikimą Maspethe
Iš A.LD.LD. 138-tos Kuopos 

Darbuotės

O visoms kitoms 
kreiptis į viešąją 
num. 79.

Pirmiausia buvo 
skirt nuo baltųjų; “ 
amerikotiųs 
vieton, 
duot jokios paramos. Mana- ; 
džeris Matthews prisikabino ■ 
prie' vienos bedarbės, kuri iš j 
nuobodumo pradėjo vaikštinė
ti po raštinę. Jis suriko, kad 
jinai norinti iššnipinėt kokius

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

4

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSI?
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI ’
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

kilnia loompinvv ,

ten jo užrašus bei dokumen- ! 
tus, ir patelefonavo policijai I 
areštuot tą merginą. Kada 
bedarbiai pasipriešino jos are- 
štavinjui, Matthews puolėsi ją 
mušt.

L------------------------------ L

NEW YORKO-BROOKLYNO 
ĮVAIRUMAI

Bedarbis mechanikas dailiš- 
ko medžių išpjaustinėjimo, j 
Henry Fehrman, 56 metų am- j 
žiaus, nušovė savo moterį ir 
pats save, po num. 20 Sunny
side Court, Brooklyne.

m—-M—.ia—.m—-nu—

Į Laikrodžiai, Deimantai ir
■ Auksiniai Dalykai
« Dovanom ar patys sau norėda- | 
|mi pirkti laikrodžius,

i | ar bi ką iš auksinių 
I ? nokite, kad 
i Isipirksite.
1,1

i į ĮVAIRŪS 
j RODŽIAI
IJAUSIOS
S

jUŽ PRIEINAMĄ
1 KAINĄ .
s| Taipgi taisau visdkius laikrod- ? 
? žius ir kitus papuošalų daiktus. į 
į Taigi kreipkitės pas* mane, o aš | 
| stengsiuosi pilnai patenkinti. , 
'j Williamsburgieciams, kuriems į 
| pertoli pas mane atvežti pataisy- | 
I mui laikrodžius ar kitus auksinius !
■ daiktus, palikite “Laisvės” ofise. į 
b Is ten aš pasiimsiu ir. pataisęs
1 atvešiu i “Laisvę.” Jūs užsimo-
I kėsite “Laisvėje,”

VIKTORAS JANUŠKA
( 127-17 Liberty Avė

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

iki —— i hi —— nu — utį — mi ■

galėtų išeit net į “n'ezaležnin- 
kų kunigus.” «

Draugai Sta'kovas, Bim-bie- . 
nė, Zablackas ir Centro sek
retorius šolomskas . argumen
tuoja logiškai, bando nurodyt, 
kur tie žmonės klysta, kur link 
veda juos renegatas Prūseika; 
bet kur tau,—mašina užsukta, 
sklokininkai nerimsta, Vaigi- 
nis rėkia, kad i skubinti; jam 
nesvarbu, ką kas sakys; jis no-i 
ri pakelt savo ranką už sklo-1 
ką ir skubintis į “spykyzę.” vį

Devyniais balsais prieš sop-! 
tynis nutarta atmest laišką 
Centro Komiteto. Tuomet, 
draugai pamatę, kad nėra ro
dos su skloka, visi 7 pasikėlė 
ir išėjo. Nuėjo pas dd. Zab-z 
lackus ir ten atlaikė kuopos' 
susirinkimą. Mums 'išeinant, 
J. Kaulinis sušuko: “Sudiev, 
7 broliai miegantieji!” bet ka-

NĘW YORK. — Teisėjas 
Schmuck davė persk yrąs (di- 
vorsą) Bl. Weissienei nuo jos 
vyro už tai, kad jis ją pavadi
no “melage, vagile ir raga
na.”

a
I 3
9

—I till'

r
Gerinusia Studija lirooklųne. Ateikit Persitikrinti

MOT. LAUKUS, Fotografas
214 Bedford Ave., Brooklyn

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE
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NOTARY 
PUBLIC

Kaip visur, taip ir pas mus 
i atsirado keletas “Klampynės” 

«. •! • i i/ i .• .-t Ifrentų, kurie dėjo visas pa-streikas ir Jy Kylantis Upas i stangas, kad suardyt mūsų ir 
---------  Itaip silpną darbininkišką ju

dėjimą Maspethe. Bet netaip 
išdegė, kaip jie norėjo. Mas
pethe kaip buvo darbininkiš
kos organizacijos, taip ir pasi- ir iždo mums neduos, 
liko.

Mat, sklokininkai Maspethu visur dabar vaidina Liutkaus 
gyrėsi taip, kaip ir Ridgewoo- rolę.
du; tai buvę jų tvirtovės. OI A.L.D.L.D. 138 kuopa išrin- 
kaip dabar atrodo, tai jau į ko sekamus dd. į valdybą 
tvirtovės griūva. • j šiems metams: Org.—d. Zab-

A.L.D.L.D. 2 Apskr. kopfe- lackas, sekr - -• • •
rencijoj A.L.D.L.D. 138-tos nansų sekr.—M. Stakovas, iž- 
kuopos delegatai išmaršavo išidininkas—Dumbliauskas, 
konferencijos—ir dar kaip, iš-Įtarta perkelt susirinkimus į 
maršavo ir paskiau mūsų dele- i kas antrą ketvirtadienį kiek- 
gatė Cibulskienė pasiskelbė ne 
tik viršininke Apskričio, bet 
jau ir Centro Komiteto. Ot 
kad nori, nieks moteriškės nie
kur nerinko į “činovninkų” 
vietą, tai nors pati pasiskelbė 
“činovninkė” ir darykit jūs, 
ką norit.

Negana to, sklokininkai vie-

Čeveryky Darbininkų

Dar tebestreikuoja Pincus 
and Tobias čeverykų kompani
jos darbininkai, vadovybėje 
kairiosios unijos. Streikas 
kursto ir kitų dirbtuvių darbi
ninkus toj pramonėj organi
zuotis ir stot kovon prieš mi- 
zernas algas ir vergiškas sąly
gas, kurias šiaučiai turėjo 
paskutinius dvejus metus.

per

Indžionkšinas Prieš 
Žavų Darbininkus

NE!w YORK,NĘW YORK. Teisėjas S. 
Ą. Cottilo išdąvė indžionkši- 
ną prie^ streikuojančiūŠ žtiVtį 
marketų darbininkus ir tar
nautojus; uždraudžia pikieta- 
vjpią ir kitus streiko žingsnius. 
•B ė t’ streikiėriąi yra pasiryžę 
suląužyt tą indžionkšiną. To-
'del' jie šaukia streikierius ir | 
pritarėjus į demonstracinį mi- ■ tįnės A.L.D.L.D. kuopos var- 
tingą sekmadienį, sausio 24 d., du surengė “diskusijas” Prū- 

'seikai. Jie žinojo, kad tose 
'diskusijose iš Maspetho žmo
gių bus mažai kas daugiau, 
Ikaip tik Cibulskienė su savo 

• •vyru ir J; Kaulinis su savo pa
čia. Tai ką daryt—ogi • • 1 — • v •pynes 
laiškus 
liams,”

2 vai. po pietų, Prospect Woi 
kers Centre, 1157 So. Blvd.

Koncertinis Newyorkieciu 
Balius su Prakalbomis

Prū-

_i “Klam- 
vyriausybė išsiuntinėjo 
visiems savo “priete- 
kad dalyvaukite Mas- 
Prūseikos diskusijose, 

d“ "iteiret'"‘dalnuojant ” AidZ lnes, man0.
Lyros Chora, jo Merginu Sek-' P^albas (kopija jų laiško, 
stetą, A. Velička ir L. Kava-iku™ buvo siuntinėjamas^ t.l- 

■ liauskaitę, taipgi girdėt drg.‘P0
V. Bovino prakalbą apie svar
biausius šios dienos klausimus. . . 2 .v .
Be to, bus ir balius su šokiais i )UV0 tiizmas išviso, 
prie smarkios orkestros. *

Šią turiningą ir linksmą pra-. . k . .. _ _ .. .
moga rengia Amerikos Lietu- Kia ^as. Prusel^aL t t 1 v-s I A 1 ri Ir Ir a a a a Ir

Lietuviams New Yorko dar
bininkams bus nepaprasta pro- ’ 
ga rytoj, sekmadienį, sausio 24 Ipeth®

si. Maspetho publikos, pri- 
skaitant ir sklokininkus, tai

NEW YORK. — Su giminė
mis susipykus ir prasilakus 
jauna milionieraitė, Beatrice 
Pickerell gavo darbą buries-1 
ke, kaipo plikų kiškų rodyto-! 
ja vyrams.

NEW YORK. — Areštuotžin, ar tik nepasiliks jie patys , v. , ’ ' ‘ , ,, ■ \+nJ kvniinic dešimts vyrų, kaltinamų, kadtais miegančiais broliais. Kaip 
girdėt, tai jau iš devynių pasi
liko ant šių metų tik keturi. 
Taipgi jie pranešė, kad knygų 

Mes ki
taip nei nesitikėjom; juk jie

jie padarė suokalbį padegs tū
lą sandėlį, kad, išanksto iš jo 
iškrausčius daiktus, vertus 
$300,000, paskui galima būtų 
suverst bėdą ant ugnies už 
daiktų pražuvimą. Tatai bu
vo daroma su sandėlio prezi- 

| dento J. Frankelio žinia, ku- 
i ris taip pat areštuotas.

E. Bimbienė, fi-

Nu-

vieno mėnesio, vietoj penkta
dienio. Draugai, tatai įsitė- 
mykit!

Nutarta prisidėt prie L.D.S. 
14-tos kp. surengimui prakal
bų arba diskusijų 
greitoj ateityj.

Maspethe

Narys.
—O—

Iš L.D.S. 14-tos 
Susirinkimo

Kuopos

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedėliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas įčirškinimais

ir

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia

listas išgydo įvairias kojų li- 
ęas, patinimus, gyslų ir są- i 
narių įdegimus be operaci
jos taipgi ir kitas ligas. 
Kreipkitės pas:

DR. OTTO MEYER
208 West 54th St.

New York City
Valandos paprastomis dienomis 

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

X

NEW YORK. — Darydami 
i užpuolimus ' ant alkoholinių 
smuklių, paskutiniais .laikais 
blaivybės agentai visus rakan
dus sudaužo bei išsiveža. Reiš
kia, tos smuklės negana mo
kėjo jiems kyšių.

> ■ ■ 5 -i m- R - < i ■

Nauja Mėsinyčią 
Atsidarė

šiandien atsidaro nauja mė- 
sinyčia (bučernė) po numeriu 
4 ,Ten Eyck St., (prie pat ; 
Union Avė.), Brooklyne. Šią ; 
mėsinyčią atidarė Vincas Alek-

MASPETH, N.Y.—Praėjusia- i navičius, gerai patyręs mėsos l 
me L.D.S. 14 kuopos susirinki- i vertelgystėj.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydnu ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir c^dos.
Padarau iityrimi) kraujo ir Slapumo.

Dlt. MEER
W. 44th St., Room 302

New . York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryte nup,10 iki -1, Po pietų nuo 8
. iki 9 Vai. yakare

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 1 po pietų
Telefonas Lackwanna 4-2180
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MATHEW P. BALLAS INC 
(BIELAUSKAS) 
G R A BŪRIUS

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

MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų šaliu ir iš čia 
PAS1UNČIAM L KUR KAM REIKIA. TURIM PR1VAT1ŠKĄ 

•P1RMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIU 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. 7URIM MOTER( MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VlETAs SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS ( MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ' IR NAKTĮ. MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

vių (Darbininkų Literatūros 
Draugijos 23-čia kuopa, Hun
garian Workers Home svetai
nėje, 350 East 81st St., New 
Yorke, prie 1st Avenue. Pra
džia 5:30 vai. vakare.

t Parankus atvažiavimas iš 
abiejfj miesto galų. Iš-uptown 
in' downtown: i ifeikia važiuoti 
Lexington Ave. “subway” ir 
išlipti ant 86th St., expresu 
važiuojant; o lokalu—ant 77th 
St. Taipgi gerai atvažiuot | 
2nd Avė. ir 3rd Avė. “elevei- 
teriais”- iš abiejų miesto ga- 
lų.; .2nd Avė. “L.” stotis ant 
80th St.; >3rd Ave.—84th St. 
Iš West Sides važiuojant, rei
kia davažiuoti iki Times Sq., 

.. “ paimti “shuttle” ir davažiuoti 
iki Lexington Ave.

Taipgi turėsime 
‘iminkštų” gėrimų, 
ki muzika.

Ateikite anksti.
Kviečia
A.L.D.L.D; 23-čia Kuopa.

me buvo nominacijos į Centro 
viršininkus. Vienbalsiai nomi
nuoti sekami draugai: pirmi
ninku R. Mizara, vice-pirmi- 
ninku B. Salaveičikas, sekret. 
E. Jeskevičiūtė, ižd. Dr. Kaš- 
kiaučius, iždo globėjais J. 
Grybas ir J. Bimba, daktaru- 
kvotėiu Dr. Palevičius.

Skaitytas pranešimas iš ben
dro posėdžio L.D.S. ir A.P.L. 
A. Pild. Komitetų. Mes pilnai 
sutinkame su padarytais tari
mais kas link vienijimo šių 
dviejų organizacijų ir mano
me. jog visi turime dirbti, kad 
Įvykinus tai kuo greičiausiai.

Kuopos valdyba šiems me
tams išrinkta iš šių draugų: 

’. Zablackas, 
sekr. E. Bimbienė. fin. sekr. 
Zablackiūtė, ižd.' Dumbliaus
kas:

Apg

SUSIRINKIMAI
RIDGEWOOD, N. Y.

A.L.D.L.D. 55-tos kuopos susirin
kimas bus sekmadienį, 24 sausio, pas 
dd. Bernotus, 399 Suydam St., 10-tą 
vai. ryte. Visi nariai’ ateikit, yra j 
svarbių reikalų aptarti. Turėsim iš- i 
rinkti delegatus į sąryšio konferen
ciją. •

Organizatorius.

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS darbininkas ant far- 

mos,. kuris galėtų viską dirbti 
Geram vy^uj, darbas nuolatinis. At- 
sišaukit sekamu adresu: Peter Kodes, 
P. O., Hatfield, Pa.

(18-19)

A.L.D.L.D. Centro Komite
tas, sužinojęs, kad kuopa ren- 

 ■ pa
siuntė laišką kuopos sekreto
rei Cibulskienei, kad taip ne
galima elgtis. Bet kur 
juk1 Prūseika vyresnis už vis
ką. '

Sausio 8 d. įvyko kuopos J
susirinkimas. S k 1 o k ininkai j Nutarta surengf diskusijas ; iyn, New York. > ■ 
jau rengėsi prie šio susirinki-1 i a^a P^akalba's greitu laiku ( 
mo išsijuosę. Suvedė visus sa- i Maspethe ir kvįest yietities A. s 
vo ‘^geruosius,” nepaisant, kadi^ . .‘P; !
tai ir ne nariai. Vienas pats i Išrinkti delegate į
ant rytojaus pasisakė, kad jįs . Sąryšio konferenciją ir į Be- 
dar už 1930 metus nemokėjęs i darbu] Tarybos_ konferenciją.

. Atsiba- E* Bimb‘enč.

Telephone, Greenpoint 9-2320

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ 
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

MEDICIN. DAKTARAS

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

Room 15# New York 
Gydau įvairias ligas:

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

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

Sekmadieniais, nuo 
12 iki 3 valandai po pietų 

Tel.: Tompkins Square 6-7697

• tau organizatorium d.
IŠRANDAVOJIMAI

Į PASJRANDAVOJA 4 kafnWdi 
Williamsburge netoli naujos sub

way- stoties. Vis) vėliausi įtaisymai, 
' !. Randa prieinama.’ At- 

, 118 Unibn Avenue, Brook-
' Z' M . .Z’,

APARTMENTAI ANT 
RANDOS

ir 5; kambarių hpartmentai ant

, apąrtmente 
į sisaukite, 1

Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Naujokų Cigarą

MEDICINOS DAKTARAS

B. BAGDASAROV
, 200 Second Ave.

Tarpe 12 ir 13 gatvių
GYDAU i KRAUJO IR LYTINIŲ 

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

Teief. ALGANQUIN 4-8294

J. GARŠVA
Graborius

n 
iki 
iki

l v 5

99^

r < o

Ar Atlikot Savo Pareigą?
Tas klausimas yra statomas 

darbininlįiškpms tiejiuvįų orga 
nizacijo

| duoklių ir nemokes. 
ladojo ir Vaiginis, kuris nie
kuomet nedalyvaudavo susi
rinkimuose, ir kasžin, ar užsi
mokėjęs duokles.

Šiame susirinkime dalyvavo 
d. šolomskas, Centro sekreto
rius. Cibulskienė perskaitė 
laišką d. šolomsko, kuriame 
jis praneša, kad kuopa negali 
rengti diskusijų renegatui 
Prūseikai, ir ant vietos paaiš-ivo priverstos, laukt tris valan- 
kino, kad ji gavus tą laišką! das, kol labdarybės viršinin- 

jnekreipė atydos į jį, nes kuo-Įkas Matthews atkreipė į jas 
pos nutarta rengt, ir todėl ji- 
nai nepaiso, ką Centro Komi
tetas rašo. Po to, atsistoja 
J. Kaulinis su-laišku; jis skai
tysiąs jį, nes tai apie Cibuls- krautuvių; kai 

ninkiškpms lietuvį/orga-’kienę. Perskaito Centro Ko- nos tegavo tik 
ijoiyš, iiMos fouAjo ragįi- miteto prąne$į!mą, kad išbrauk- vertės pašalpos

TEL. STAGG 
2-5043'

JONAS STOKES
i Fotografas :

Šiuomi pranešu savo kostume-* 
riams, kad perkėliau savo studiją 

nau jon vieton, 
po numeriu 
512 Marion St^ 
kam p., B r o a<d« 
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

' JONAS STOKES
512 Marion >St., kampas Broadway 

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

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius- ir, karietas veselijoiys, 
krikštynori)s ir paslvąžinęjįmąrps.

. 231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N.. Y.

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)

i

JONO ARBA
PETRO

Kainos po 
10c ir 15e

I 4
| ramios, randa žema> visi įtaisymai.
1 Atsišaukit pas superinteriddntą, Apt. 
14,' No. 442 Lorimer St., Brooklyn, 
Į N. Y. (16-43)

| PA J IEŠKOJIMAI |

SKAITYKIT PLATINKI!
“LAISVĘ.”

. i

DEKAVOJU PACIENTAMSo

o

o

o

O

361

savaitei

Petras Naujokas
' Savininkas

subway.
valgių ir 

ir bus pui-

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 
metug.

o

s

o"

Tai
LIETUVIŲ 

IfiDIRBYSTBS
CIGARAI

NEW YORK. — Dvidešimts 
šeimynų iš Bedarbių Tarybos 
nuėjo prašyti pagelbos iš Cha
rity for Helping the Poor. Vi- 

i sos tos alkanos šeimynos- bu-

laišku sekamu 
Ten Eyck St.,

(17r19u)

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

HstH9iiiginaniaiii5iiismamaiiiūiiifliiioiiiaiiismaiHQiiiamoiiioiiia»ioiiioiiiaiiiBinoni

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

Telefonas, Midwood 8-6261 f ,

wvMnH9
iW

Labdarybės Žiauriai Elgiasi 
su Bedarbiais

domę. Galų gale, kelioms šei
mynoms davė korteles, su ku
riomis jos gali gaut trijų dole
rių vertės maisto iš tam tikrų 

i kurios šeimy- 
vieno dolerio 
visai

JIEŠKAU Benisės Grožikės,. vedus 
su Kazimieru Tamošiūnu; taipgi 

Mortos Grožikės, vedus su Antanu 
Armalų; Uršulės Montvilikės, vedus 
su Stanislovu Stanislauskiu. Visos 
iš Šeduvos miestelio. Meldžiu atsi
šaukti arba kas žinote prarfeškit. 
Jieško Olesė Račinskaitė. Adresas: 
A. Kontautienė,. Box 270, Oakville, 
Conn. i ,

(18-19)

jieškaIldarboIbučernėj
Per ilgus metus esu dirbęs bučer- 

nėj ir gerai tą darbą suprantu. Su
tinku važiuoti ir į kitus miestus. 
Kam toks darbininkas reikalingas, 
malonėkit atsišaukti 
adresu: Bučeris, 46 
Brooklyn, N. Y.

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

J. Naujokų Cigarų 
Dirbtuve » 

Brpadway,
Brooklyn, N
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