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KRISLAI
Aukos “Vilniai”.
“Laisvės” Suvažiavimas.
“L.” Ben. šėrų Atmokoj i-

mas.
Dr. Kaškiaučiaus Knyga.
Petkus ir Vanagaitis.

Rašo P. Buknys

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r alaimėsite, Tik 

Retežius, o Išlaimėsite 

Pasauli!

Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Sausio (Jan.) 30, 1932Telephone, Stagg 2-3878 Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XXII, Dienraščio XIV“Laisvės” įstaigos darbinin
kai suaukavo vakari] dienraš
čiui “Vilniai” $150 į popieros 
fondą užtikrinimui jos egzis- 
tancijos sekančios vasaros se
zonu. Verta įsitėmyti, kaip 
gausiai draugai aukavo:

i 
Po Dešimti. Doleriu

J. Valatka’ P. šolomskas,’ P. 
Buknys, J. Siurba, A. Zablac- 
kaitė, Ig. Karpavičius, S. Bal
čiūnas, A. B. Mūras, 1 
Alex ir Bimba.

Po Penktus Dolerius
P. Pakalniškis, J. Barkus, J. 

Byron, P. Baranauskas, V. 
Tauras, J. Naudžius, V. Zablac- 
kas, P. Taraškevičius, D. M. 
šolomskas ir J. Visotskis.

Iš draugų, kurie nėra “Lais
vės” darbininkais, su aukomis 
pasirodė šie: J. Nalivaika $10, 
Geo. Stasiukaitis $10, S. Sas
nauskienė $10, K. Depsas $5 ir 
K. Balčiūnas $2. Viso aukų 
$187. Lai šis įvykis būna pa
šaukimu visų rytų draugų į pa- 
gelbą mūsų frontui vakaruose.

Demagogų Kelias Užbėgt 
Bedarbių Kovai

Chas.

MADISON, Wis. Wis
consin valstijos guberna
torius “liberalas” LaFol- 
lette pasirašė įstatymą 
delei įvedimo “bedarbių 
apdraudos.” Bet tai yra 
gudrus demagogų būdas 
sulaikymui bedarbių nuo 
kovos už tikrą bedarbių 
a p d r a u d ą. LaFollette 
“apdrauda” įeis galion 
tiktai 1933 metais! Vadi
nasi, iki 1933 metų Wis- 
consino *175,000 bedarbių 
turi mirti badu! Antra, 
įėjus įstatymui galion, 
kiekvienas bedarbis te
gaus pašalpą po $10 per 
10 savaičių. O ką jis pas
kui darys? Vėl badas!

NAUJA JAPONIJOS PROVOKACIJA 
PRIEŠ SOV. SĄJUNGĄ MANDŽURI JOJ
Iš Mandžurijos praneša-1 Tai stačiai kruvina pro- į 

ma ,kad Japonija siunčia Į yokacija prieš Sovietų Są-1 
savo kariuomenę į miestą jung^, kuri^deda, visas pa- 
Harbin chinu-sovietu kon- L- v stangas, kad nesikišti įchi- 

nų-japonų konfliktą. Japo- 
, nija užgrobė Sovietų kon-1 

keliu. Geležinkelio viršinin-1 troliuojamą geležinkelį, 
kai atsisakė Japonijos ka- | idant išprovokuoti Sovietų 
riuomenę gabenti, kaip kad j Sąjungą į karą. Japonai 
jie negabena Chinijos ka- imperialistai elgiasi, kaip 
reivių. Tuomet Japonijos pasiutę šunės — pasigrobė 
karinis Štabas užgrobė tris Mandžuriją, griebia Shang- 
traukinius ir patys japonai hajų, pasičiupo Harbiną, 
persigabena savo karinome- dabar plėšia rytinį geležin- 
nę. kelį!

pasičiupo Harbiną,

Darbininkų Teismas 
Prieš Baltą Šovinistą

Renegatų skloka ir šiemet or
ganizuojasi užpult ir per spė
ką užgrobti “Laisvės” bendro
vės suvažiavimą.

Atėmę iš darbininkų dien
raštį, jie tuojau įrioglintų į jį 
fašisto Fišės jiems taip šventą 
abrozą, vietoj pasaulio proleta
rinės revoliucijos vado Lenino 
paveikslo. Neabejojame, jog 
klasiniai sąmoningi darbininkai 
masiniai dalyvaus šiame suva
žiavime ir savo dienraščio re
negatams nepaduos.

10,780 Civilių Orlaivių
WASHINGTON.— Jung

tinėse Valstijose šiandien 
randasi 10,780 civilių orlai
vių. Daugiausia 
New York valstijoj,
turi 1,386, o paskui 
Californija su 1,227.

randasi 
kuri 
seka

REAKCINIAI GELZKELIECIU UNIJŲ VADAI 
PADEDA BOSAMS KAPOT DARBIN. ALGAS

NEW YORK.—Vienas 
baltveidis narys naujos 
Nacionalės Adatos Ama
tų Darbininkų Industri
nės Unijos užpuolė ir 
bjauriai sumušė juodvei- 
dį organizatorių. Užpuo
limas padarytas grynai 
šovinistiniais išrokavi- 
mais.

Gi ši revoliucinė unija 
yra paskelbus karą bal
tajam šovinizmui savo ei
lėse. Todėl pati unija 
ruošia viešą masinį dar
bininkų teismą prieš tą 
baltąjį šovinistą savo na
rį. Teismas įvyks vasa
rio 7 d., New Harlem Ca
sino, 100 West 116th St. 
Prasidės 2 vai. po pietų.

SHANGHAJUS DEGA; TŪKSTANČIAI 
CHINIEČiy KRINTA GATVĖSE; KARI

NIAI LAIVAI, ORLAIVIAI SĖJA MIRTĮ
! Nepaisant Chinijos Nusileidimo Visais Klausimais, Japo

nijos Karinis Laivynas Bombarduoja Miestą, o Kariniai 
Orlaiviai Mėto Bombas ant Ramių Gyventojų iš Oro; Kru
vini Mūšiai Eina Siaurose Miesto Gatvėse; Nesuskaitoma 
Daugybė Krinta Chinų nuo Japonijos Ginklų
SHANGHAI.— —Užva- i ponus.

kar po piet prasidėjo bom-| Pats Shanghajaus uostas 
bardavimas Shanghajaus. [jau užgrobtas. Bet už patį 
Japonijos kariniai laivai iš;miestą tebeina kruvini mū- 
vandens ir kariniai orlai
viai iš oro šaudo iš kanuo- 
lių ir mėto bombas ant ra
mių gyventojų. Miesto da
lis, kuri randasi po Chini-

“Laisvės” bendrovės Šerai 
yra atmokami. Sklokos paskalai, 
būk mes šėrų neątmokame, yra 
melagingi. Kiek pinigų įplau
kia už parduotus šėrus, už apie 
tiek pat Jra atperkama šėrų iš 
tų, kurie nori atsitraukti iš 
bendrovės.

Akcijų arba šert] atmpkėji- 
mas eina sekamai: Pirmiau- 
sįa yra atmokama bedarbiams, 
antras iš eilės atmokėjimas ei
na tiems, kurie turi dideles šei
mynas ir dirba tik dalį laiko; 
o draugijoms ir tiems individu- 
alams, kurie dirba pilną laiką, 
arba turi įplaukų iš biznių, at
mokama vėliau.

Lewisas Ramina Mai
nierius Nauja Apaga- 

vyste

CHICAGO, Ill. — Senai 
buvo numatoma, kad slap
tai geležinkeliečių brolijų 
vadai ir į 
panijos y r 
ti darbininkams algas 
nuoš.
ma nuo darbiįiinkų, kol tam 
buvo prirengta dirva. Ištik- 
rųjų, viešai tųiijų vadai kal
bėjo prieš algų kapojimą.

Jankeliu kom- 
ųsitarę nukirs- 

10 
Bet vfe buvo slepia-1

unijų lyderiai ir nutarė pri
imti kompanijų šiulomą al
gų kapojimą savo darbinin
kams. Šitas nukapojimas 
palies virš 1,500,000 gele
žinkeliečių. Iš jų bus at
imta $210,000,000 į vienus 
metus! Ta krūva dolerių 
suplauks į kompanijų savi
ninkų kišenius. -Tai dova
na tiems savininkams nuo

Žemė Užgriuvo 11
BOGOTA, Colombia.—ša

lę Neirai sodžiaus atitrūko 
ir nugriuvo daug žemės 
nuo kalno, užmušant 11 
darbininkų ir sužeidžiant 
šešis. Tai įvyko sausio 25

šiai. Pranešama, kad “ne
suskaitoma” daugybė krito 
chinų kareivių, gi japonai 
tenukentėjo 9 užmuštais ir 
110 sužeistais.

jos valdžia, daugely j vietų j Shanghajus užgriebiamas 
■ pleška liepsnoje. Jokių tik-1 nepaisant chinų nusileidimo 
fų skaitlinių niekas negaliįJaponijos ultimatumui, 
paduoti, bet tūkstančiai ir j Pats japonų karinis štabas 
tūkstančiai nekaltų gyven- paskelbė, kad chinai sutiko 
tojų, vyrų, moterų ir vaikų, išpildyti visus reikalavimus 
jau nužudyta. Desėtkai delei sustabdymo boikoto 
tūkstančių nelaimingųjų prieš japonus, bet vis tięk 
palikę viską bėga iš miesto, miestas būsiąs užimtas de- 
o ant jų galvū kruvinieji lei “strategiškų” išrokavi-

d. naktį, kuomet darbinin- Japonijos imperialistai išimų, 
kai ramiai miegojo.

Bet štai d|bar susirinko reakcinių unlijų vadų.

Daktaro Kaškiaučiaus knyga 
Pirmoji Pagalba Ligoje ir Ne
laimėje jau spausdinama . Da
rome skubiai, manome, kad 
“L.” bendrovės suvažiavimui 
bus gatava.

Kurie nuo 1 d. spalio 1931 
užsimokėjo prenumeratą už vi
sus metus $6, tie gaus tą knygą 
dovanai. Patariame visiems 
draugams, kurių prenumeratos 
dabar yra išsibaigusios, tuojau 
atsinaujinti ant metų ir pasi
imti tą puikią dovaną.

Visiems, kurie tik atsinau
jins “Laisvę” metams iki 1 d. 
spalio šių metų, bus duodama 
ta graži dovana.

INDIANAPOLIS, Ind. — 
Čia einamoj United Mine 
Workers konv. daugelis de
legatų išsireiškė, kad ta 
unija stovėdama ant kojų i _ _
miršta, krinka. Tą bandė nutarė vėl persergeti Japo- 
užginčyti reakcionierius Le- ir Chiniją delei karo 
wis, unijos prezidentas. Jis pavojaus. Tų abiejų šalių 
gyrėsi, kad esantis sudary- atyda, girdi, bus atkreipta 
tas ir siūlomas kongresui į Tautų Lygos, konstitucijos 

kurį priėmus būtų1 X punktą,kuriame “panai
kinama” karai.

Šis Lygos nutarimas esąs 
perduotas Japonijos ir Chi
nijos atstovybėms. Už nu
tarimą stovinčios dvylika 
valstybių.

Tai niekas kitas, kaip tik 
imperialistų iš Tautų Lygos 
biotas, kad nukreipti visuo
menės domę nuo tikro pa
vojaus. žiūrėkite, mat, Tau-

bilius, 
sutverta federalė kasyklų 
komisija. Toj komisijoj vi
si anglies baronai turės už
siregistruoti ir gauti leidi
mą kasyklas operuoti. Taip 
pat bilius sako, kad anglies 
baronai pilnai pripažįsta 
uniją. Tai naujas Lewiso 
skymas raminti ir apgaudi
nėti mainierius, kurie tebe
priklauso prie senosios uni
jos.

Daugiau Laivų Siunčia
ma į Shanghajų

TAUTŲ LYGOS IMPERIALISTAI VĖL BLOFINA 
PERSERGĖJIMU JAPONIJAI IR CHINIJA1

GENEVA.—Tautų Lygos tų Lyga taika rūpinasi, tuo 
prezidentas paskelbė, kad ' tarpu Tautų Lygos narė Ja- 
Tautų Lygos taryba slaptai ponija kraują lieja Chini

jos liaudies, grobia jos 
torijas ir miestus.

teri-

pavojaus. Tų abiejų šalių

Romos Pana Vėl Nuodys /v n n v.Orą su Savo Spyčiumi

ĮVAIRIOS ŽINUTES

orlaivių mėto bombas. Į Tuo tarpu eina didelis su- 
Chinai gina miestą nuoljudimas Washingtone. Ja- 

užpuolikų. Pabudavota ba-Į l • 1 1 •

Nebeliko Vilties Iš
gelbėt Submarine Įgulą

Montreal, Kanada.—Prof. 
Conklin, Princeton univer
siteto biologinio depart- 
mento galva, čionai kalbė
damas pareiškė, kad šis 
krizis sunaikins silpnesnius 
žmones ir tuo būdu pasi
tarnaus žmonių rasei. Vi
siems žinoma, kad buržua
ziniai profesoriai yra išti
kimi kapitalizmo tarnai.

rikados ir vietomis- ranka 
rankon eina mūšiai siauro
se miesto gatvėse. Beveik 
nėra vilties chinams= atsilai
kyti, nes japonai geriau 
ginkluoti ir jų užpakalyje 
stovi karinis laivynas, ku
ris šaudo i miestą. Sakoma, 
kad Shanghajaus srityje 
yra 30,000 chinų kareivių, 
kurie pasiryžę atmušti ja-

ponijos imperialistų žygiai 
grūmoja Amerikos produk
tų rinkai Chinijoj. Susida
ro nauja situacija. Tarpe 
Japonijos ir Amerikos šan- 
tikiai labai pablogėjo. Hoo- 
verio valdžia siunčia dai
giau karinių laivų į Shang
hajų del “apgynimo Ameri
kos interesų.”

Baisaus naujo karo pavo
jus iškilęs ant mūsų galvų!

jo- 
nu- 
M-2

LONDON.—Nebeliko 
kios vilties išgelbėti 
skendusio submarino 
įgulą. Įtemptas jieškojimas
neduoda pasekmių. Tas 
reiškia, kad 60 vyrų prigė
rė bei užtroško laive, kuo
met jis nebepajėgė išsikelti.

Roma.— Mussolinis pra
keikė moteris, kurios sten
giasi suliesėti. Storos mo
terys pagimdančios sveikes- 
nius vaikus. Todėl jis rei
kalauja, visos Italijos mote
rys stengtųsi riebėti, vietoj 
besėti.

KENTUCKY MAINIERIU STREIKAS RLE 
GAMAS Į TENNESSEE VALSTIJĄ

PINEVILLE, Ky.— Atei ted Mine Workers unijos,
nantį ^ekmadienį, sausio 31 kuri virto anglies baronų
d., bus laikomas masinis 
mainieiių susirinkimas Je-

įrankiu prieš mainierius.

IS LIETUVOS

Socialfašistas Grigaitis šoki
nėjo iš džiaugsmo, kad kun. 
Petkus apskundė dienr. “Lais
vę.” O dabar, kuomet talaluš
kų giesmininkas Vanagaitis 
teismu veliasi į padalkas “Nau
jienoms”, tai Grigaitis net 
\b a r z d ą prisispjaudęs rėkia 
prieš savo “neprietelių.” Tai i 
jau nepirma^ sykis menševi
kams įsiristi į duobę, kurią jie 
kasa komunistams.

TOKYO.— Dar periki ka
riniai Japonijos laivai tapo 
skubotai išsiųsti į Shangha- 
jų. Taip pat kiti trys lai
vai su jurininkais laukia 
įsakymo plaukti į Chinijos 
vandenis. ■

Vėl Suklijavo Nan- 
kingo Valdžią

Lai įsitėmija visos draugi
jos, kad “Laisvės” spaustuvė 
šiemet žymiai nuleido kainas 
už spaudos darbus. Tai pada
ryta todėl, kad pagelbėjus 
draugijom šio krizio 
“Laisvė” šiemet įsigijo 
šiam daiyti mašiną ir 
mašiną spausdinimui
kortų—“showcards.” Tas visas 
prie spaustuvės pagerinimas 
yra naudai visų draugijų, ku
rios duoda “Laisvei 
darbus. . ■ < . »

VATIKANO MIESTAS.- 
Oficialiai paskelbta, kad 
popiežius Pijus XI vėl “lai
mins” pasaulį per radio. Jis 
kalbėsiąs vasario 14 d., o jo 
kalbą išnešios po visas ša
lis įvairios radio stotys. Ne- 

! beužtenka visokių biznie
rių, kurie savo garsinimais 
nuodija orą per radio, 
papa užsimanė skleisti 
vo religinius nuodus.

dar
sa-

Goldbergo Alaus Bravoras
Bravoras senas. Dar nuo 

caro laikų bjaurus ten eina 
darbininkų išnaudojimas. Da
bar prie fašistų valdžios jis 
dar .bjauresnis. Darbas labai 
sunkus, nešvarus,- o moka už 
darbą tiek, kad . pusiau alka
nam rėikia • gyventi' ir dirbti. 
Darbininkai gauna 2 litu 25 
centus į dieną; kiti dar ma
žiau. Prieš tokį išnaudojimą 
reikia stoti į kovą ir reikalauti 
algos pakėlimo.

New Haven. — Su 1941 
metais bus išleista ameri
konams pritaikyta biblija. 
Dabartinės tos nešvarios 
šventos knygos daug ameri
konų .negali sugromuluoti. 
Ji bus 
vota. 4

aptašyta ir apablia-

New 
namas
Susivienijimas turi 260 
kliubų su 231,941 nariu. Tai 
buržuazinė organizacija, 
kurios tikslas yra palaikyti

York.— Taip vadi- 
Amerikos Berniukų 

turi

jaunuolius prie kapitalizmo W kova už socialę apdrau-

licoe, Tenn. Laukiama di- Imperialistai KfllgiaSl 
dėlių pasekmių. Tai bus pu- • n* r i • - J
siau konferencija, į kurią Kami, l/lUHia LaiVyiUį 
suvažiuos mainieriai iš vi
sų kasyklų. Tenai bus ap
kalbėta klausimas, kaip iš
šaukti streikierius į kovą 
Tennessee valstijoje. Lau
kiama, kad ateinančią sa
vaitę po to susirinkimo 
streikas prasidės visose 
Tennessee kasyklose.

Su didele energija Ken
tucky mainieriai rengiasi 
prie vasario 4 d. bedarbių 
demonstracijų. Kova strei- 
kierių bus surišta su bedar-

WASHINGTON.— Val
džios rateliai garsiai kalba, 
kad Hooveris neužilgo pa
skelbs naują programą de
lei karo laivyno. Dabarti
niai įvykiai su Japonija, 
girdi, reikalauja, kad Ame
rika tuojaus griebtus grei
tinti naujų karinių laivų 
būdavo j imą, kad “davijus” 
Angliją ir Japoniją. Vadi
nasi, kalbama apie paskubi- 
nimą rengimosi prie naujos 
pasaulinės skerdynes. , -

jungo.

laiku, 
paveik- 
stiprią 
didelių

spaudos

Nanking. — c h i a n g 
Kai-shekas kol kas tiesiogi
niai neina į valdžią,, bet 
tapo pasiirtas “preziden
tu” jo'dešinė ranka tūlas 
Wang Chen-wei. Vadinasi, 
Chiang Kai-shekas duos 
įsakymus, o jo agentai tuos 
įsakymus po vardu Chini
jos valdžios Vykins gyveni
mam

New York.— Garsioji E. 
I. duPont de Nemours kom
panija 1931 metais padarė 
grynoj pelno $53,190,000. 
Kompanijos šėrininkai su
sikrovė nesvietiškus pelnus, 
bet gi tūkstančiai tos kdm- 
panijos darbininkų badau
ja bedarbių eilėse,

- Lietuvos Dvarininkų 
Sukčiavimai

Polėvanės dvaro (Subačiaus 
vai.) savininkas Komaras — 
Bagdonas savo darbininkams 
algos nemąka arba duoda 
“korteles,” už kurias perkant 
krautuvėj darbininkai daug 
nustoja. Panašiai elgiasi ir ki
ti dvarininkai. Darbininkai 
tur kovot ir reikalaut savo lai
ku mokėti algą gyvais pinigais, 
o ne kortelėmis. . . > i ••

“Balsas

New 
upę iš 
Jersey 
persikėlė 30,053,000 auto- 
mobilių bei trokų bėgyje

York.—Per Hudson 
New Yorko į New 
laivais ir tuneliais1

dą ir pašalpą.
Sausio 27 d. buvo laiko- 

Įma$ Eilinių Narių Streiko 
i Komiteto susirinkimas. Da
lyvavo 150 delegatų. Nutar- 
i ta tuoj aus griebtis energin- 
! gesnio būdavo j imo Nacio-

1931 metų. pe neorganizuotų mainie- 
rių; energingiau varyti šel- 

New York.— Curtis Pub- pimo darbą, kad palaikius 
lishing kompanija padarė;mainierius kovos lauke; 
1931 metais ’ gryno < pelno; drąsiau kelti aikštėn išda- 

‘$12,217,288. i i 1 vingus darbus senosios Uni-

Philadelphia, Pa.
Lietuvių žiniai

Rengiamos Dr. Kaškiau- 
čiui prakalbos 14 d. vasario 
yrą atidėtos j kovo mėnesį 
delei priežasties “Laisvės” 
ščrininkų suv'ažiavimo, ku
ris įvyksta tą pačią dieną. 
Daug ščrininkų vyks į su
važiavimą, o Dr. Kaškiau- 
čius taipgi nori dalyvauti. 
Tėmykit vėlesnį pranešimą.

Komisija.

I
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i miršti, kad yra ir tokių, kurie 
■ neturi ko valgytį.

įsivalgę ir įsigėrę bajorai

Socialfašistai Sukinėjasi del 
Mėly apie Dr. Matulaitį ;

Socialfašistų “Naujienos” I mėgsta pafantazuoti, nors tos 
(No. 22) dabar sukinėjasi j jų fantazijos gali būti netru- 
del savo melu apie Dr. Ma-|kus tiesa. Jie įrodo, kad smul- 
tulaitj. Jos be jokio abejo- i(,s„,^ašt!1TLba„n.u‘
jimo didžiausiu antgalviu 
paskleidė Lenkijos fašisti
nės spaudos paleistą melą, tų prie paliktų 150 ha dar 
buk Dr. Matulaitis ištrem-

-tas į Solovecko salas, 
bar tas socialfašistų orga 
nas sako:

rotą, ubagus .darąs. Jie pri
duria, kad valdžia, visai protin
gai padarytų, jei jiems grąžin-

Kova so Troddstime Kontrabanda
Gruodžio 26 ir 27 dieną, Min-’ baltarusiškai šovinistinio turi- 

sko partinis aktyvas, išklausęs nio. “Draugas Ščerbakovas da- 
BKP(b) CK sekretoriaus drg. ro negirdėtą apšmeižimą parti- 
Gejaūs pranešimą apie drg. jos, apkaltindamas ją tame, būk 
Stalino Laišką, apie trockistinę BKP(b) nestatė sau uždavinio 
kontrabandą rašomoje VKP (b) j išrišti tautinį klausimą” (iš 
istorijoje ir tautinį klausimą, i rezoliucijos).

- - - - - ■ Partinio aktyvo susirinkimas
moksliniu- konstatavo, kad “Istpartas' 

3 diskusijų ] (partijos istorijos institutas) i 
trockistiniai ‘ ir kai kurie jo darbuotojai (d.' 

kontrabandistai stengėsi viso-' Serbentą ir kiti) pareiškė ne- 
kiais būdais įnešti * į 
mokslą supuvusius kontr-revo-' 
bucinius trockistinius painioji- į 
mus, ypač buvo prasiskverbę į 
istorijos institutą ir filosofijos, 
skyrių. j . ,,. .. I Lenino rastu”.Minsko partinio aktyvo rezo-| , • 4 : ... ..
liucijoj sakoma: I Dėka supuvusiam liberaliz-

. , , įmui, V. Serbentą, kaipo vienas

svarstė klaidas, kurias 
padarė visa eilė 
kų ir rašytojų.' 1 
paaiškėjo, kad

KOMUNISTU PARTIJOS
Naujų Narių Gavimo Vajus

Veda Lietuvių Kom. Frakcijos Centro Biuras

nes .revoliucijos . .pergąle, kai 
kurie pakeitimai”]. ’ Koki tie 
pakeitimai, V. Serbentą užtyli.

Kad iš pašaknų išrauti ir iš
naikinti visus trockinius ban
dymus iškraipyti leninizmą, 
partinio aktyvo susirinkimas 
šaukia visą Minsko BKP (b) 
organjzaciją prie “dar didesnio 
sustiprinimo' bolševistinio bu
drumo, sustiprinimo partinių
eilių ant ' pamato generalinės ir • - n -i
partijos linijos ir padidinti KOmUDlStUieS dpCKOS 
marksistiniai—leninistinio auk
lėjimo darbą organizacijoj, ypa i 
tingai tarp naujai įstojusių na-!

Aktyvas kviečią visus parti- munistų frakcijos sekreto- 
jos narius “griežtai kovoti už rius praneša C — 
generalinę partijos liniją, prieš rui;

išleidimo pastabų prie dešinįjį Nukrypimą, kaipo di- 
i baltarusių kalboh verstų drg., džiausią pavojų dabartiniam 
it—’— — ----- “kairiuosius” nu-imes*

į Lenino kritišką atsipešimą, neganėtiną 
į bolševisti'nį budrumą ir supu- 

- • į vusį liberalizmą, leisdami mok
sliškus veikalus ir pirmoj eilėj 
laike

Auga
Schenectady lietuvių ko-

Centro Biu-

“Prie vasario 4 d. rengia- 
etape, prieš “kairiuosius” nu-i'n}^S*. daloma taiptau- 
krypimus ir taikstymąsi jiems. I tiškai. Pas mus is lietuvių 

Aktyvas kviečia visus parti-i pusės priešų neturime. Tau-
“Bendras miesto 'partinio ak-j atsakdmiiigų’instituto rektorių, jos narius griežtai iškelti aikš- j tininkų,'~"sandarieęių, fašis- 
vo susirinkimas ypatingai pa-!ne tik nereagavo prieš troėkis- ten visus kontr-revoliucinius 1 :v cnnial-facicfn nodimn.tyvo susirinkimas ypatingai pa-! ne tik nereagavo prieš troėkis-

brėžia, kad BSSR dar iki šiol tų išlindimus, bet ir pats užsi-
veik nėra BKP(b) istorijos Ii- iminėjo idealizavimu Bundo, R. i vyti juos iš partijos, griežtai 

’ T ’ ’----- ’-----: mokslo, ekonp-(kelti aikštėn ir .kovoti su su-teratūros ir rankvedžių, kurie Liuksemburg
į teisingai nušviestų bolševikų irjmizmo (menševikų mokslas) kr puvusią

bent antra tiek. Ir jeigu Spalio revoliucijos istoriją Bal-ikitų. 
Da. jiems stengiesi įrodyti, kad to tarusi joj.

nebus, jie ugnimi spiauna. ”
! kažkuo pasitiki ir viliasi.

. Mes pasižadame ištikimai 
nešti visas pareigas, kurias 
ant mūsų uždės partijos di- 

! striktai.”

. Paskutinėj knygelėj Le- 
. Dar" iki šiam laikui | niuo “Kas Daryt” dar tik iše- 

Jie literatūron pravelkama kontr-! jusioj iš spaudos, V. Serbentą 
revoliucinė trockizmo kontra-, prieraše nuo redakcijos rašo: 

Mes žinom, ką mes kalba-^ banda., didžiarusių ir nacdemų Dalinai moksle apie partiją 
-. Kas kraštą veda ir nori | teorijos (pav. apie BKP (b) dvi-;buvo inešti> kartu su Proletari-ia|m% ; _

i kraštui gerovės, tas niekuomet i apie Spalio revoliuciją i -
jam blogo nelinkęs Msako I Ba]tarusiįoj, kaipo valstieč. re-' 

kad bajoras.
Tiek to, aš vienas jų neį- buržuazinių tautinių partijų —!

Tas žinias buvo pirmiausia 
paskelbę Lenkijos laikraščiai, 
o paskui pakartojo “Liet, ži
nios.” Galimas daiktas, 1__
jos ir nėra tikros. Bet bolše
vikams dėl to garsiai rėkauti tikinsiu. Nutyliu ir valgau už- i Bundo (žydų smulkiai-buržua-1 
apie “melus” nėra pamato, gerdamas? kaip jie daro. I ' . ‘J ] . ' "
Apie sovietų žemę, kurioj lai- 
svo žodžio ir spaudos nėra, ti- 
kras žinias patirtį iš viso yra kie dvarponiai didžiausia- tautinio judėjimo, kaipo konti 
sunku, todėl apie ją sklinda'] 
daug visokių gandų, kurių vie-] įr 
ni pasirodo teisingi, kiti ne. ;/ r .. kelia orgijas.

Žinoma, netiesa, 1

Kaip Nauji Nariai
Žiūri į Kom. Partiją

Tankiau mes darbininką 
įtraukiame į Komunistų 
Partiją, bet nevisuomet jį 
pajėgiame palaikyti parti
joje. Reikia jieškot tam 
priežasčių. Reikia praša
linti tuos trūkumus mūsų 
susirinkimuose ir mūsų vei
kime, kurie atstumia darbi
ninkus nuo partijos.

Štai New Yorko distrikto 
organizacinis .departmentas 
pašaukė penkioliką naujų 
narių iš įvairių kuopelių ir 
paklausė jų, ką jie mano 
apie Komunistų Partiją. 
Pasirodė įvairių nuomonių 
ir įspūdžių. Tie nauji drau
gai bolševikai davė daug 
patarimų seniesiems parti- 
jiečiams.

Draugas J. > iš sekcijos 
5-tos, kuopelės 15-tos sako, 
kad jis atėjo į Komunistų 
Partiją, nes yra įsitikinęs, 
kad tik komunizmo kelias 
paliuosuos darbininkus iš

y---;--,—----- i tu ir socialfašistų nesiran-
troekistmms kontrabandistus n- į dį P1.useikos pasekėjų ir- 

i gi ne vieno neturime. Todėl1 
liberalizmu. Aktyvo j mes daugiausia darbo ir laL 

rezoliucija baigiasi obalsiu: ko pašvenčiame tarptautiš- 
“Lai gyvuoja leninistinis VKP Ram judėjimui.
kbLCK SU dl’S' StaHnU P1'ieŠa‘i “Turėjome surengę Lėni- 

no mirties paminėjimą. Pa
rengimas pavyko. Esame 

™ nutarę rengti viešas prelek- 
icijas (open forum) kas an
tras sekmadienis. Pradėjo
me išleidinėti ' dirbtuvės 
laikraštuką “The Life Cur
rent.” Turime daug darbo. 
Reikia nemažai ir pinigų. 
Sukėlėme del streikuojan
čių mainierių virš du šimtu 1 
dolerių.

“Iki šiol, tarptautiniam 
veikime daugiausia darba
vosi lietuvių frakcija. Bet 
pastaruoju laiku mūsų ju
dėjimas sustiprėjo: gavome 
naujų narių į Komunistų 
Partiją ir 
Darbininkų 
Bedarbei siaučiant, darbi
ninkai pradeda geriau žiū
rėti i mumis. Randasi auk- 
sipė proga, kurią turime iš
naudoti savo komunisti-

Svotelis

voliucijąjdealizavimas smulkiai |D|^eĮjg BaltlIUOrėS NcgFŲ 03^11110^

Patraukimas į Kom. Partijos PusęI zinė partija), baltarusių sočia-1 
TA . „ v. ± , 1V. f . | listinės gramados ir kitų; aiš-l
Ine fašistų valdžios viso-1 kįnįmas vįso priešrevoliucinio'

Socialistai Įžeidė juodveidžius

me pertekliuje gyvena. JieI revoliucinio ir taip toliau).] 
___  __ __ . Jie baliavoja, Knygos, aprašančios BKP(b) :

, Turi pinigų, ir Spalio revoliucijos istoriją, į 
ką tas i turi maisto, turi visko. Pa- 'Į'Uri daug didžiausių kaip troc- ; 

socialfašistų šlamštas paša- šistų valdžia grizina jiems j 
koja, buk tikrų žinių patir- dvarus, o kur negali sugrą- 
ti Sovįęįu Sąjungoj sunku, žinti, atmoka iš valstybės 
Bet reikia tiesa pasakyti, iždo. Jie tikisi, kad laikui 
jog socialfašistų spauda bėgant fašistinė valdžia dar 
nekad nenori tikrų žinių ra-1 padidins jų dvarus. Sako, 
syti apie Soveitų Sąjungą; | kad jie žino, ką jie kalba, 
daugiausia skleidžia melus,’.Taip, jie puikiai žino, kad 
visokius pyasimanymus. i kruvinojo Smetonos fašisti- 
Vietoj paabejoti melams'nė valdžia yra dvarponių, 
apie Dr. Matulaitį, jos' di-į bankierių ir fabrikantų val- 
džiausiu antgalviu šaukė; džia, ir kad ta valdžia tų 
rėkė: “ 
tremtas

v na.”
.Socialfašistai, kaipo So-; 

vietų Sąjungos ir abelnai i 
darbininkų klasės priešai, Į 
nuolatos skleidžia bjauriau- <

- sius melus apie Sovietų Są-! 
jungą.

Jie tikisi, kad laikui

D-ras Matulaitis iš-j parazitų zreikalais rūpinasi. 
Solovecko salos-] xr . . „ .... . . v.Kokia Padėtis Kaimiečių 

Ūkininkų?
Bet štai ką sako net tas 

pats “L. Žinių” bendradar- 
Įbis apie kaimiečių padėtį:

Bet praslinko kalėdos. Ne- 
• turėdamas ko veikti gruodžio 
; 30 dieną nuėjau j arti esančią 
1 geležinkelio stotį. Ištikro teko 
; nustebti. Kaimiečiai ūkininkai 
smarkiai ginčijosi sustoję vie
name būryję. Atrodė, kad jie 

j tuojau susimuš. Vežimų* vir- 
I tinės stovėjo palei geležinkelio

— j—------ Sekančiu kalbėtoju buvo d.
Darbininkus; Šimtai Darbi-' W. Powell, negras, kuris nuro- 
ninkų Entuziastiškai Minėjo j dė, kiek kurios partijos “gel- 
Lenino Mirties Sukaktuves j bėjo” pirmiau bei padeda da- 

--------- i bartinio krizio metu juodveid- 
BALT1MORE, Md.—Friends ziams darbininkams. Ištarus 

jam Komunistų Partijos var
dą, negrai darbininkai entu- 

i ziastiškai sveikino delnų plo- 
.. . ! jimu.rejo surengę grįžusiam is Sov. j

Respublikos drąugui W. Burns Į Drg. J. Parks, sekretorius 
x - __  ““ ....... ~ ' \ , nurodė,
dvihiga; bet nesutalpino dide-! kaip sunkiai prisieina kovoti 
lės minios, kaip juodų, taip ir šiandien už bedarbių apdęau- 
baltų darbo’ Žmonių, kurie su-' dą ir* su visokiais apgavikais, 
sirinko: išgirsti tikrą tiesą nuo ; kurie, apmokanti kapitalistą 

• darbininko,; ku- “labdaringų” draugijų; bando 
riam buvo .Sovietuose proga sulaikyti darbininkus ■ huo 

tokiu būdu iš esmės' Pagyventi ir susipažinti su te- socialės apdraudos įstatymo. I 
Inaitine sistema bei darbiniu- r» n !
kų gyvenimu.

Ta salę valdo socialistai, rodė nuveiktus Komunistu Par- 
nis buvimas šito trockizmo kon- Galerijoje dar galėjo sutilpti tijos darbus ir jos svarbius už- 
trabandisto mūsų bolševistinės slnltM darbininkų. Tad avimus a ei yje. 

negalimas.1^ mitmgorengėjai kreipėsi j sa-

Į.kistinių, didžiarusių ir nacde-j . . . r j ■ . .
i mokratinių nusistatymų (Agur-'°I Soviet Union sausio 18 die- 
skio, Potašo, Maizelio—šapova-1 Workingman’s-Circle Ho-; 
lovo, Ščerbakovo ir kitų veika-,nie, 1029 E. Baltimore 
lai). ....

Partinis aktyvas pažymėjo.

Kaip Dvarponiai Gyvena 
Fašistų Lietuvoje

k Tūlas “Lietuvos Žinių” 
bendradarbis to laikraščio1, bėgius.
No. 6 aprašo, kaip/jis ba- Tai bekonų pardavėjai gin- 
liavojo pas tūlą dvarponį. ' čijasi del vietų. Jiems labai ge- 
gako- rai žinoma, kad tas tikrai be-

z bonus parduoda, kuris savo ve-
Švenčių proga teko atsidurti žimą pastato arti rūšiavimo 

vieno 150 ha dvarponio, besiti-1 punkto. Todėl nuo jų sustoji- 
kinČio savo žemėfc kiekį dar ant-įmo eilėj pareina jų laimė: par- 
ra tiek padidinti, šeimoj. Tai, duos ar neparduos! Verta pa
senus kilmės žemaitiškai len- siginčyti.

. kiškas šlėkta su visomis fanta-1 
zijoinis, atsiminimais apie “auk- į 
ainius laikus” ir gera nuomone 
apie daoarti.

Mums besigriozdžiant. po bi
blioteką pasirodė šeimininkas. 
.—Ką jūs čia po tas dulkes! 

Eikite valgyti! Ištikro ponas 
K., tamsta nepataisomas ba
dautojas! Ačiū Dievui dabar, 
valgyti yra ko, na tai ir valgy
kim!

. Nutempė mane į valgomąjį, 
įsodino kėdėn ir penėkis.

Taigi šitais valgiais lužtąs

kad Jugovas (bųvusis trockis- prakalbas. Nors ši sale yra er- ! Bedarbių Komiteto, 
•« « — f rl xn Vt kv et 11*4- r* 1 izx zl , J I Ir nm oimlrin i rwi'ai oi i

tas) “savo veikaluose 1927 me
tais ir net 1931 metais $i.stema- 

! tiškai kontrabandos būdu pra- 
vilkdavo korjtr-revoliuęinę' teo
riją.’” < .
joj nenutraukė ryšių su troc- 
kizmū ir
Jugovas užsiiminėjo veidmai
niavimu.
sirinkimas skaito, kad tolimes-

Jugovas būdamas 'parti- sav0 draugo 
. . _ Luitą <

Partinio aktyvo su-

Eilė tiesiasi. Arkliukai žven- 
i gia ir bekonai nuolat kruksi.
! , Ir šita vežimų eilė nakvos 
; visą naktį ir tik rytojaus die
ną prasidės bekonų supirkimas. 
Kas atvažiuos ryt iš ryto, galės 
važiuot atgal ’su savo kiaulė
mis.

Ištikro kitą dieną, Naujų 
lietų išvakarėse, traukią veži
mukai šlapdrabos apipurkščia- 
r.li namo su tomis pat kiau
lėmis. Jie viena naktim pavė
lavo ir todėl per Naujus Metus 
neturės nei pinigų, nei vilties, 

stalas pasirodė svarbiausias vi- ] kad kada nors savo bekonus 
-sojų gyvenimo obalsis. Valgyk, j beparduos, nes kiekviena diena 
valgyk ir valgyk. Paskiau už-'juos sunkina, o persunkėję — 
gerk Ir vėl valgyk. Ir vėliau pas-' jau nekošer.
tebėjau, kad tai ’’kažkokia sak
ramentalinė apeiga. Tai kaž
koks kultas. Visą dieną su ne
didelėmis pertraukomis apie 
,tai tik tešnekama. Jeigu' už- 
šimenama “apie medžioklę, tai 
tuoj preinama prie medžioklės, 

- rezultatų ir prie to paties sta-1 
lo..
' .Ištikro, kai gerai įsi valgai, 
u/gori krupniko ir naminio vy- jiūns jau taip bloga, kaip1 Kau
no, pasidaro’šilta krūtinėj. UŽ- ne šnekama?-—paklausiau.

su-Su vienu tokiu ūkininku 
šneku. ’ i

—Rodos, kalėdos praėjo 
blogiausiai. Tikėjausi šiek tiek 
pinigų, gauti. O dabar—pa
pūsk.

žmogus atsiduso, išsitraukė 
tabaką ir ėmė sukti bankrutką.

—Sakyk, argi iš tikrųjų

ne-

f . -A • .

į Tarptautinį, 
Apsigynimą. Ipo kapitalizmo. Kuopelėje 

mato daug trūkumų. Veiki
mas nėra sistemačiai su
tvarkytas. Ant kelių drau
gų suverstas visas darbas. 
Taip pat jam labai nepatin
ka draugų neveiklumas iv 
nepaisymas. Štai—sako jis 
— vakar turėjome dalinti 

negalima lapelius. Visi draugai tu
rėjo dalinti. Bet kaspasiro- 

Pasiunčiau dešimts dole- de? Ogi pasirodė, kad aš 
rių—penkis Agitacijos Fon- vienas atėjau į paskirtą 
duo ir penkis Lietuvos dar- vietą, o kiti nepasirodė! 
bininkų judėjimo rėmimui.” 

Draugai • gerai veikia

oitvi vu <a vi i. a ve ve v/o 10 vciuj uiu« i • -« ■, • • • •
Draugas D. B. Amis, iš New mšni darbui. Frakcijoj na-

Yorko,'- bendrais bruožais nu- rių turime penkis. Turime 
nemažai simpatikų, bet į 
partiją dar vis ] 
įtraukti, uVienbalsiai susi rinkiusieji 

lės valdonus atidaryt galeriją, priėmė dvi rezoliucijas. Vie- 
Bet socialistai griežtai uždrau-] na reikalauja naujo teismo 

VriH-:dė negrams eiti galerijom Ot, į Orphan Jones, kita — paliuo- 
’ j ir darbininkų “vadai” ponai suot Tomą Mooney ir W. Bil- 

]socialistai! Jiems geriaus. pa- lingsą.
(siųsti atgal juodveidžius dar- pasiųsta gubernatoriui Ritchie, 

11U" bininkus, kurių mintys, jaus-; o antroji Californijos guberna- 
mai trokšta išgirsti teisybės | toriui. Aukų surinkta $30. 10 
žodį apie darbininkų tėvynę, Į naujų narių — kovotojų įsto

jo į Komunistų Partiją. Išpla
tinta daug įvarios darbininkiš-

Pasirodo, Lenino sukaktuves 
kas metai 

Publikos du tree- auga su pasiryžimu savo pūs- 
_______________________ :.J 

Dabartiniu laiku, raudonoji vėliava apgaubs pa-

partijos eilėse yra
Aktyvo susirinkimas pažymė

jo, kad “draugai Volfsonas L 
Vydra savo 
kuojančiuose Baltarusijos kon- i 
tr-revoliucinį nacdemokratizmą 
išėjo iš veliko-deržavinio 
krypimo pozicijų.”

Partinio aktyvo susirinkimas
pažymėjo, kad drg. Ščerbakovo į j;m.* n£" skirtumo tarpe’’tau: 
knygelėj “Spalio revoliucija 
Baltarusijoj ir baltųjų lenkų' 
okupacija” padarė eilę klaidų'

Pirmoji privalo būti

tų ir rasių.
Draugo W. Burns prakal- kos literatūros, 

i ba buvo įspūdinga; gyvais; 1 
vaizdais piešė padėtį Sovietų mininčių skaičius 
Sąjungoje.
daliu sudarė juodaspalviai dar j lėtas rankas nenuleisti tol, kol 

! bininkai. (
kada bedarbė, krizis giliai su-; šaulį.
leido šaknis darbininkų tarpe,

nusiskundęs ir kas, kartl> 4mat'^ dauąiau neg-
parašytų kokioj fV. ^nkantis j Komumstų Par-

—žinote, nesinori ir. kalbėti. 
Neaišku iš kurio galo ir pradė
ti. O kokia iš to ir nauda bū
tų. Mūsų balsas netoli siekia. 
Nekartą esu ne vienam ponai
čiui iš Kauno nusiskundęs 
prašęs, kad i 
nors gazietoj. Bet’ taip ir nuė
jo vėjais. Jeigu jiems ten Kau
ne gerai argi berūpi kažkokie 
ūkininkėliai—nusiskundė senu
kas.

Ir man nedaug teko tų jo 
vargų smulkmenų sužinoti, 
nors ir taip jos perdaug'' aiš
kios.,

Vinco Duktė.

MAYNARD, MASS! tijos parengimus ir prakalbas. 
Padidėjo ir baltųjų darbinin
kų skaičius komunistiniuose 
mitinguose, bet sulyginant su j 
jųodveidžiais, tai maža dalimi, sigynimas rengia Šokius su 
Tačiaus žingsnis prie solidaru- grama subatoj, sausio 
mo - vienybės padarytas pili- svetainėje po numeriu 20 Pow- 
kus!

Dvarponiai ūžia, baliavo- 
ja, pertekliuj gyvena, o kai- ; 
miečiai ūkininkai skursta. ‘ 

, Skursta tie, kurie turi be
konų nuvežti parduoti. Bet 
Jtaip su tais, kurie neturi 
nei bekonų, nei javų par
duoti? O tokių taip pat yra 
labai daug Lietuvoj.

Dabar Lietuvoj, kaip ir 
kitose buržuazinėse šalyse, 
sau jale parazitų valdo tur
tus, puikiausia gyvena, o 
darbo mases skursta, ba
dauja.

Kitos išeities darbo ma
sėms nėra, kaip tik susior
ganizuoti ir nutrenkti pa
razitų klasės viešpatavimą 
ir įsteigti savo darbininkiš
ką tvarką. ' *

* —o—
Sausio 21'dieną suėjo 8* me-j 

tai nuo mirties didžiojo darbi-1 
ninku vado Lenino. Kaip, visur 

I pavergtoji darbo liaudis ren
gė jam paminėjimą, neatsili
ko nuo to ir baltimoriečiai, su
rengdami (įidelį masinį mitin
gą New Albert Auditorium, 
1224 Pennsylvania Ave., kur 
dalyvavo iki 1,200 negrų ir 

, baltųjų darbininkų. Atidarant 
prakalbas, vietinis Komuhis- 
tų Partijos organizatorius drg. 
O. Everett pakvietė muziką, ir 
visa susirinkusi minia griaus
mingai užtraukė Internaciona
lą. -M. ’ <•

Kalbėjo d. i Joan Kary, vieti
nė Jaunųjų Konjunistų Lygos 
organizatorė; jau na mergina 
bet iškalbą turi gerą; sugabiai 
išaiškino svarbą jaunimo re-

Tarptautinis Darbininkų Ap- 
pro- 

30 d.,

v Aiškus dalykas, kad to- 
kis senesnių parti j iečių ap-

ypač tarptautinėj^ dirvoj. siieidimas įr nepaisymas at- 
Bet partijiecių mažai tetų- įr j. j. nuo veikimo, 
rite. Per šį partijos vajų
turite rūpintis gauti naujų] ^rg^ W., sekcijos 5-tos, 
narių. Visais bolševisti- kuopelės 1-uios, skundžiasi, 
niais budais reikia simpati- kad kuopele labai, mažai te
kus traukti į partijos eiles, veikia. < . _ _ _. Jis jau buvęs be

manąs apleisti Partiją. Gir- 
-— i dį, klausiu vieno draugo, 

APSIGINKLAVĘ LE^L • klausiu kito, bet atrodo, 
NISTINE TEORIJA BU- kad niekas neduoda atsaky

mo į pastatytus klausimus. 
Vienas nuo kito siuntinėja.

Kitas naujas narys, drau- 

kų mokykla. Joje mokina- j du mėnesiu laiko, kol 
si 24 draugai, atsiųsti iš. jsigav0 į partija. Girdi, ne
įvairių distriktų. Savo lai-1 rėjau įstoti į partiją ir iš- 

,i Partijos pildžiau aplikaciją. Praėjo 
Komitetui ištisi du mėnesiai laiko, kol

DAVOS PARTIJĄ

Vidurinėse valstijose yra i ; * 
įsteigta partijinė darbinin- ' gas G., skundžiasi, kad jam

der Mill Road; pradžia 7:30 
vai. vakare.

| Draugai darbininkai dr dar
bininkės, visi matome, kokiose 
.sunkiose aplinkybėse mes da? 
bar gyvenam, ypač Maynarde, 
kur American Woolen Kompa
nija taip spaudžia darbininkus. 
O kielė visoje Amerikoje yra 
sukišta darbininkų klasės ko
votojų į kalėjimus bei laukia-- 
išdeportavimo iš šios šalies!
Gal ir mums patiems prisięit mUnizmo Pagrindų,’

ške Komunistu 
Centrąliniam 
mokiniai rašo:

“Mokykla padėjo mums 
apsiginkluoti kasdieniniam 
mūsų veikime leninistine 
teorija, nušviesdama mums 
partijos politinę liniją ir 
partijos rolę klasių kovoje, todėl žmogus 
kaipo proletariato avangar- ejt už ko griebtis, 
das.

“Mūsų mokinimasis ‘Ko-
«•

n a

gavau pakvietimą į susirin
kimą. Aš—sako jis—taip 
pa't pastebėjau, kad kuope
lėje paskirstomi darbai 
tankiai taip, jog susiduria 
su įvairiais susirinkimais ir 

; nežinai kur

Panašiu nusisk u n d i m ų 
Dar- yra daug* Tai vis klai- 

rytoj atsidurti kalėjime bei, pa- i Unijų Judėjimo ” “Par-1 d°s iš senųjų partijiečių pu- 
.pult į deportuojamųjų sąrašus, j . . cjfrnktūrną ir Vpiki sės. Mes, būdami kuopelė- 

nušvietė mums klausi-.8?,’ Pavalome tuos visus ne- 
marksizmo-leninizmo. [ tikslumus ir trūkumus nu- 

įg galėti, visą veikimą steng
iu. 1 pastatyti ant tikrai bol- 

211 ševikiškų kojų. Tuomet 
nauji nariai partijoj laiky
sis. Jie ateina į partiją su 
energija ir vilčia. įteikia 
daryti viskas, kad juos 

1 suvilti.

Tarptautinis Darbininkų Apsi
gynimas vyriausiai rūpinasi 
liuosuoti mūsų draugus iš ka
lėjimų, ginti’ juos nuo mirties 
bausmės ir nuo deportavimų. 
Bet Tarptautiniam Darbininkų 
Apsigynimui reikalinga finan
sine parama, kad jis galėtų 

voliuciniąme darbjįinku judė- Į sėkmingai varyt savo darbą, 
jime. Parodė kiekvieno jau- ’’gelbėdamas politinius kalinius, 
nuolio pareiga prigulėti ’prie Todėl, draugai ir draugės, skai- 
Jaunųjų Kom'un:istų Lygos. ’ tingiausiai sueikite į šią pra-

mo”
m a
Mes tą skaitome vienu
svarbiausių partijos darbų

mogą, rengiama naudai Tarp
tautinio Darbininkų Ąpsigyni- 
mo.

Visits kviečia
T.D.A. Kuopti.

Mes, būdami kuopelė-

ne-

/
' W* V

'-'I

i
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Organizuokime Proletarinių 
Rašytoją Ratelius

Niekas negali ginčyti, kad darbininkų kla
sė turi organizuoti, lavinti ir auklėti proleta
rines rašytojų grupes. Mes negalime tikėtis, 
kad proletarinę literatūrą,—beletristiką, po
eziją, veikalus, vaizdelius ir operetes,—kas 
nors ateis ir pagamins mūsų judėjimui. Mes 
neginčiname tą faktą, kad reikalinga daug 
pasimokinti iš “inteligentijos,” kad gali daug 
gelbėti ir buržuazinės mokyklos mokiniai, per
ėję į darbininkų eiles. Bet mes negalime 
laukti kol ateis gatavi ir išlavinti rašytojai Į 
mūsų tarftą.

Darbininkų klasė turi auklėti savus prole
tarinius rašytojus. Iš kaimų, miestų ir dirb
tuvių turi kilti nauji rašytojai, šie rašyto
jai tik ir galės nupięšti vaizdus darbininkų 
gyvenimo ir tų sąlygų, kuriose jie kovoja už 
būvį.

Pasitarus su kitais draugais, pritariant Ko
munistų Partijos Lietuvių Frakcijų Centro 
Biurui, A.L.P.M.S. Centro Biuras nutarė pra
dėti organizuoti Proletarinių Rašytojų Ra
telius. Pamatinis reikalas šių Proletarinių 
Rašytojų Ratelių yra, kad pagerinti, prala- 
vinti proletarinių rašytojų. Tuomet galės la
biau ir ryškiau atspindėti darbininkų kovos 
gražiojoj literatūroj. Organizavimas Proleta
rinių Rašytojų Ratelių galima pradėti seka
mais pamatais:

1. Vardą A.L.P.M.S. C.B. sugestuoja tuom 
tarpu: Proletarinių Rašytojų Rateliai. Vie
nok tai tik sumanymas. Patys rateliai gali 
pasiskirti sau tinkamą vardą. Sakysime, 
kaip kurių revoliucinių rašytojų vardais ga
lima pasivadinti ir tt.

2. Pradžia darbo. .Draugai sušaukia susi
rinkimą tų draugų, kurie rašinėja į laikraš
čius eiles, vaizdelius, veikalus, koresponden
cijas ir tt. Aptaria, kaip tankiai jie susi
rinks. Organizuoja Proletarinių Rašytojų 
Ratelį. Reikalinga išsirinkti valdyba, bent 
sekretorių arba ir daugiau viršininkų, jei ma
toma reikalas. Grupė prisideda prie Meno 
Sąjungos. Kad palaikius savo ^narystę Pro- 
letmeno Sąjungoj, Centro Biuras sugestuoja, 
kad Proletarinių Rašytojų Ratelis mokėtų vie
ną dolerį į metus į A.L.P.M.S. (Vienok rei
kalinga pastebėti, kad tų mokesčių mokėjimas 
nėra taip jau skubus reikalas.).

3. Tikslas, tai lavinimas revoliucinių rašy- 
tojų. Šiame ratelyje (jo susirinkime) turi 
būt skaitoma kiekvienas raštelis, kuris ski
riamas gražiajai literatūrai. Po perskaity
mo, reikalinga nuodugni kritika: Kritika rei
kalinga, pirmoj vietoj, ideologinė, pagaliaus: 
kalba, technika, ilgumas, apdirbimas ir kiti 
dalykai. Tuomet autorius gali taisyti savo 
veikalėlį pagal nurodymus ir tuomet jau rei
kalinga siusti redakcijai. . žinoma, jei au
torius nesutinka su kritika, jisai gali siųsti 
savo rašinėlį į redakciją ir netaisęs, bet bū
tinai reikalinga pažymėti tas pastabas, ku
rios buvo daromos P.R.R. susirinkime.

Be to, draugų rateliai taip pat turi disku1 
suoti, kaip reikalinga rašyti, ką rašyti. Rei
kia uzsiduoti temos ir tt.

4. Bet negana apsirubežiuoti tik savo kūri
nėlių rašymu ir jų kritika. Jei randasi drau
gų, kurie jau daugiau prasilavinę technikoj, 
rašyboje ir abelnai literatūroje, jie turėtų 
duoti lekcijas kitiems draugams. Galima skai
tyti tokiuose susirinkimuose geros kritikos. 
Daryti peržvalgą veikalų, eilių, vaizdelių jau 
tilpusių spaudoje.

5. Reikalinga dėti pastangų, kad iš drau
gų, kurie dabar rašo tik korespondencijas, 
galėtų išsivystyti ir beletristai. Labai gali
ma ir reikalinga, kad svarbius susirinkimus, 
demonstracijas arba abelnai darbininkų gy
venimas būtų aprašyta vaizdelių formoj, mū
sų spaudoj.

6. Mes ypatingai manome, kad tokie Pro
letarinių Rašytojų Rateliai greitai gali susi
organizuoti Brooklyne, Detroite, Wilkes-Barre 
apielinkėj, Toronte, Bostone, Chicagoj ir dau
gelyje kitų miestų. Mes raginame draugus 
imtis šio darbo greitai ir pranešti apie tai 
mūsų Sąjungai.

7. Tačiaus pastebime, kad organizavimas 
Proletarinių Rašytojų Ratelių, tai nieku bū
du draugus nepaliuosuoja nuo kitų darbų or
ganizacijose. Tik bendrai dirbant bus galima 
tinkamai tapti ir proletariniu rašytoju .

Be to, taip pat, draugai,’nemanykite, kad 
jei jūs užsiimate beletristika, kitaip sakant, 
meno darbu, tai jau būsite liuosi nuo politi
kos. Ne!

Reikia atvirai pasakyti, kad tik’ tas drau
gas gali likti geru beletristu ir veikalų ra

šytoju, jei jis seks politinį mūsų judėjimą. 
Kitaip sakant, jei draugas supras mūsų re
voliucinę politiką. Be studijavimo marksiz
mo, leninizmo, nei vienas draugas negalės pa
rašyti tinkamą kūrinėlį ideologiniai.

Supratimas revoliucinės teorijos, marksiz
mo filozofijos ir klasinės ideologijos, yra pa
matinis dalykas beletristui. Marksistas be
letristas, Yeikalų rašytojas turi žinęti ne tik 
gryną obalsį, kad darbininkų klasė turi ko
voti ir laimėti, bet jis turi turėti piarksistinę 
ideologiją ir kasdieniniame gyvenime, kaip 
tai: žaisle, jumore, šeimynos klausime, kas
dieninio gyvenimo pasikalbėjime ir k. Tai pa
brėžiame todėl, kad mes jaučiame mūsų ju
dėjime Jabai didelį trūkumą šioj srityj. i

Raginame draugus imtis šio darbo. Pra- į 
dėkime tobulinti ir kurti revoliucinį meną.

A.L.P.M.S. Centro Biuras, z
Sekretorius V. Bovinas.

Žiema
Šalta žiema jau atėjo, ;
Tarsi viskas pakitėjo:
Nei paukštelių, nei dainos, 
Prie šaltosios atmainos.

Čia paukšteliams oras šaltas, 
Matosi tik sniegas baltas, 
čia gyventi jiems prastai, 
Tad lėkė, kur šilti kraštai.

Ten lizdus jie susikraus, 
Gal jų niekas nenuskriaus. 
O iš gražiosios gamtos 
Maistą sau susijieškos.

O varguolis tik matai, 
Tą jauti ir pasakai. 
Koks gyvenimas yr jų, 
Kaip jis skirias nuo žmonių.

Oi! darbo žmogus gyveni,
Tiktai turįius augini, 
Vįsai be jokios naudos, 
Del didesnės sau bėdos.

Kam gi ta sunki našta, 
Vargšų per amžius nešta. 
Lai bus mūs kova griežta, 
Kuri jau čia užbrėžta. 

f I 1
Bet vienas, du arba trys, 
Darbo mums nepadarys. 
Nebūkim,i todėl, vergai, 
Visi tad kovon, draugai!

Varguolio Sūnus.

Ukrainiečių Darbininkų Kultūros 
Centras

TORONTO, Ont.—Čia ukrainiečiai darbi
ninkai turi nuosavą, labai puikiai įrengtą 
namą. Tai vienas iš didžiausių darbininkų 
namų Kanadoj. Namas turi dvi svetaines ir Į 
keletą mažesnių kambarėlių. Viena svetai
nė šokiams, kita teatrams; pastaroji turi 
įtalpos, su balkonu, 740 sėdynių.

Toronto U. D. N., tai yra darbininkų kul
tūros ir proletarinio meno centras. Jame 
menas pastatytas gana augštai. Vien tik 
scenos įrengimas kainuoja apie $5,000; ran
dasi labai gražių įvairių dekoracijų, kurios 
ir be vaidinimo, vien dekoracijos norisi pa
žiūrėti. Scenos įrengimas, visi patogumai, 
apšvietimas, reflektoriai, dekoracijos, ku
riam negali prilygti nei vienas Toronto te
atras.

Paskutinių kelių metų bėgyje, ukrainie
čiai darbininkai stato scenoj veikalus dau
gumoj gamintus Sovietų Ukrainoj. Tuose 
veikaluose atspindi Sovietų Sąjungos kultūri
nė, technikinė kūryba ir jos kliūtys. Kontr
revoliucionierių sabotažas, visokios niekšys-1 
tės, paslaptingos kontr-revoliucionierių orga
nizacijos, kurios veikia vienuolynuose iri ki- 

’ tokiuose buožijos tamsiuose urvuose, atspin
di scenoje. Parodo, kaip kontr-revoliucio- 
nieriai su vietinių buožių ir užsienio kapita
listų pagelba norėjo nuversti Sovietų valdžią 
dar pirmose jos kūrimos dienose. Komunis
tų ir komjaunuolių pasiryžimas, budavoji- 
mas socializmo, kova prieš buožes, ištvermė, 
disciplina ir t. t. Taip viskas Sovietų Sąjun
goj yra įtraukta į meną, iš tikro, tai realaus 
gyvenimo vaizdai, kurie parodo tuos darbinin- ' 
kų erškėčiuotus takus, kuriais jie ėjo, nuga
lėjo visas kliūtis ir įsteigė galingą proleta
riato diktatūrą.

Rl. Svyrūnėlis.

I

Puslapis trečias « .... . . .. . ......
Sovietų Baltarusijos Rašytojų 

Balsas
Besilankant ei. Mizarai Sov. Sąjungoje, 

Baltarusijos proletariniai rašytojai Minske 
buvo sušaukę rašytojų ,darbininkų ir tarnau
tojų susirinkimą, kuriame d. Mizara darė 
pranešimą apie Amerikos proletarinius rašy
tojus. Po to sekė diskusijos ir bendras ap- 
simainymas žiniomis.

šiomis dienomis Baltarusijos Proletarinių 
Rašytojų Sąjungos sekretoriuj prisiuntė laiš
ką d. Mizarai, kuris sako 
Gerbiamas draugas Mizara! '

Mes rašome jums šį laišką, kad priminti 
mūsų susitikimą Rašytojų Name Minske, 
priminti kai kuriuos jūsų ir mūsų pageidavi
mus. Mes, proletariniai Baltarusijos rašyto
jai, labai domimės dabartine proletarine 
literatūra Amerikoje, jos išsivystymo keliaįs, 
jos pasiekimais ir ypatybėmis. Mes domi
mės taip pat ir šiuo klausimu: ar yra dabar 
Amerikoje kokia nors baltarusiško proleta
rinio literatūrinio judėjimo pradžia, atskiri 
proletariniai1 rašytojai, atskiri baltarušiski 
proletariniai kūriniai. Manom, kad jūs ne- 
atsakysit suteikti mums tokią . informaciją 
ir turėdami liuoso laiko valandėlę parašysi
te mums laišką. Tarp kitko; mūsų draugai 
minskiečiai lietuviai dabar verčia į lietuvių 
kalbą apysaką vieno mūsų baltarusiško pro
letarinio rašytojo Platono Golovačo “Išgąs- 
ties pūdymuose.” Išvertę jie pasiųs rank
raštį jums ir jūs jį sunaudokit savo nuožiū
ra. Būtų geistina gauti iš jūsų Amerikos lie
tuvių proletarinės literatūros naujienas ir 
bendrai informaciją apie kultūrinį lietuvių 
darbą Amerikoj ė".

Su komunistiniu sveikinimu
Mikas Lynkovas. 

29-XII-31.
Baltarusijos Proletarinių Rašytojų 
Asociacijos sekretorius .

Tuo klausimu, aišku, prisieis vėliau pakal
bėti Meno Skyriuje ir apskritai spaudoj.

Judžiai-Drama-Muzika
“Frankenstein”. — Šitas judis vaizduoja 

taip vadinamą “monsterį” (baisūną). Būk 
tai Frankensteino išradimu, jo paties ranko
mis ir laboratorijoj buvo pagamintas dirbti
nis “žmogus.” Jisai jį padarė iš kitų miru
sių žmonių kūnų dalių.

Frankensteinas su savo pagelbininku eina 
į kapus, ten iškasa negyvėlius, gabeną į, savo 
laboratoriją ir “daro naują žmogų.” Bet 
pasitaily), kad tam dabartiniam žmogui įdeda
ma į galvą kriminalisto smegenys. Na, ir 
todėl jisai jau turi likti “monsteriu.”

Frankensteinas, kad įrodyti, jog jisai nė
ra beprotis, kaip kad kiti jį vadino, pasi
kviečia dar kitą daktarą, savo meilužę ir 
dar vieną asmenį ir įrodo savo “mokslinį iš
radimą” pasisekusiu.

Pagelba visokių bandymų elektros, “atgai
vina” negyvėlį, tą baisūną. Tas jau prade
da judėti ir vaikščioti. Čia pavojus jo su
tvertojoj. Dirbtinis “žmogus” pradeda 
smaugti tikruosius žmones. Bet kokiu dar 
būdu tą “monsterį” pasiguldė ant stalo ir 
daktaras darys operaciją, bet “monsteris” 
pamato, kad jį jau pradės pjaustyti, tai pir
miausia pagriebia tą daktarą už gerklės'ir 
užsmaugia. Pagaliaus išeina iš mūrinės la
boratorijos, išlauždamas duris, j mūsų svies
tą. Įgauna ir kokį tai svetimą, baisų balsą.

Tuo tarpu Frankensteinas jau ruošiasi ap
sivesti. Bet visi pajutę, kad baisūnas jau 
“laisvai vaikščioja,” ruošia ablavą jį suimti. 
Pats sutvertoj,hs* savo rankomis jį nori su
naikinti. Bet kuomet tik jis palieka savo 
meilužę, tai “monsteris” įeina pro langą į 
tą kambarį, kuriame buvo Frankensteino 
mylėtinė. Jisai smaugia ir ją. Publika iš
girsta baisų balsą, spiegimai—sujudimas.

Pagaliaus jau sudaroma visa medžioklė to 
baisūno gaudymui.7 Su "šunimis ir ginklais 
jį vejasi ir dasiveja į tą pačią laboratoriją, 
kurioj jisai tapo sutvertas. Kelis dar tas 
baisūnas nusmaugia kelyje iki laboratorijai. 
Kitaip negali jį paimti, kaip tik reikėjo už
degti visą laboratorijos malūną.

Veikale labai nevykusiai įvesta Franken
steino romansas. Savo užsiėmime jis rodo
ma taip užimtu, taip jau nervuotu, rodos, 
visai išsiskyrusiu iš kasdieninio gyvenimo. 
Vienok ir čia prilipinta “meilė.” Ir ta meilė, 
galų gale, laimi! Kelis sykius Frankenstei- 
ną smaugia tas jo “sutvertas” baisūnas ir 
neužsmaugia. Lieka gyva ir meilužė.

Dabar prie išvadų. Veikalas gamintas, 
rodos, tik tam, kad duoti publikai “naujie
ną,” karikatūrą mokslo, kuris tyrinėja apie 
žmogaus gyvybės ilgesnį palaikymą. Tikru
moj nieko tokio panašaus nebuvo, kaip tas 
veikalas vaidina. Juo norima pasakyti, kad 
žmogaus “tvėrimas” priklauso tik “dievui.” 
O tu, žmogau, su savo mokslu, nekišk na
gus.

Kita, tai sensacija, kuri daro šiurpą į žiū
rėtojus. Mat, nejaukus vaizdas bežiūrin
čiam. Dar toliau, tai sakytume, požymis iš
sigimimo nuo tikrenybės, jieškojimas ko tai 
i^aujo, kad bovinus nepasitenkinusius žiūro-

vus, Kitaip sakant, didelis darbas, didelė
I sensacija—nieko1 daugiau.
I _ —o—

Paderewskis jau vėl Amerikoje. Jisai mar- 
šrūtuoja su koncertais. Kaipo pianistas, Pa
derewskis yra pasauliniai žymus, jei ne žy
miausias.

Tačiaus, reikia pasakyti, kad kai kurie 
mūsų “menininkai”, dar labai menkai, pa- 

; lyginamai, pasistūmę pirmyn, jau sakosi, 
kad “nieko bendro su politika” neturi. Gi 
Paderewskis yra labai surištas su politika. 
Jisai yra ir fašistinės politikos stiprus stul
pas.

Paderewskio muzika nieko bendro neturi 
su proletarine muzika. Jisai darbininkų kla
sės priešas. Menininkas.

Laiškas Redakcijai

Sietyno Veikimas Newarke
Sietyno Choro 1931 Metų Raportas

Per pereitus (1931) metus Sietyno Cho
ras,,kaip pasirodė iš buvusio organizatoriaus 
raporto, daug naudingų darbų atliko.

Choras laikė 10 reguliarių susirinkimų 
per metus. Draugų-gių ėmė daĮyvumą su
sirinkimuose nuo 15 iki 30. žinoma, pagal 
skaitlių, turėjo dalyvauti daugiau. Tai jau 
yra apsileidimo. Turėtų būti ateityj taiso
ma. Repeticijų turėta 73. Tas parodo, kad 
choras labai tankiai turėjo ir po dvi-tris re
peticijas į savaitę.

Turėta 4 parengimai: suvaidinta operetė 
“Kova už Idėjas,” išvažiavimas, vakarienė 
ir koncertas. Parengimai davė pelno visi 
kartu arti 400 dol. Per šiuos metus gauta 
28 nauji nariai į chorą. Visi jąuni, pilni en
ergijos darbuotis. Nuo 29 narių 1930 m., 
choras išaugo per metus iki 56 narių, šian
dien choras gali ir nuveikia didelius ir sun
kius darbus darbininkiško meno, politikos 

i ir kultūros srityje.
! Choras ne tik dainas mokinasi ir dainuoja, 
j ne tik veikalus vaidina, bet ir darbininkiš- 
i kam judėjime darbuojasi abelnai. Renka 
į aukas ir patys aukoja k. t. K. P. reikalams, 
i streikierių naudai ir ajkanų maršavimui į 

Washingtona ir t.t. Per šiuos metus surin
ko minėtiems reikalams arti du šimtus do
lerių. Kadangi negalėjome aukoti tiesiogi
niai iš choro iždo, tai randame kaip pasidar
buoti kitokiais būdais kilniems reikalams.

Choras turi gerą mokytoją, kuri stengia
si išmokyti gerai dainas ir pasirodyti ant sce
nos. Visi choristai pilniausiai jos mokinimu 
pasitenkinę. Manau, neapsiriksiu pasakęs, 
kad tokios mokytojos, kaip d, Šalinaitė, nė
ra ne tik šioje apiėlinkėje, bet gal ir visos 
Amerikos lietuvių tarpe.

Choras Plačiai Dalyvauja 
Darbininkiškuose Parengimuose

, Per 1931 metus choras dalyvavo išpildyme 
programų 29-se parengimuose. Kaip lie
tuvių darbininkų, taip ir tarptautiniam ju- 

{ dėjime. Pradedant su Newarko apielinke,- 
į iki Philadelphijos, kur Sietynas ėmė dalyvu

mą Philadelphijos ir apielinkės draugų su
rengtame pikinike “Laisvės” naudai.

Kas Dar Turėtų Būt Daroma
j Pažymėjau, kiek choras nuveikė per vie- 
! nūs metus gerų darbų. Dabar pažymėsiu, 

ko mums ,kaipo darbininkiškiems meninin
kams trūksta. Daugiau solidarumo, draugiš
kumo tarp pačių napų. Bendresnės koope- 

! racijos ir susiklausymo vieno su kitu ir dar 
i daugiau pasišventimo. O labiausiai, tai bū- 
l tinai reikia turėti kelios prakalbos bei pa- 
j skaitos darbininkiško meno klausime, kad 
: mes galėtume arčiau susipažinti su darbinin

kiškos dailės tikslais ir jos uždaviniais pil-. 
noj to žodžio prasmėj. Neturiu mintyje, kad 
mes nepildome savo užduočių, apie tai nei 
kalbos negali būti, bet kad mes galėtume dar 
draugiškiau, dar energingiau darbuotis, lan-

Į kyti susirinkimus, o ypatingai repeticijas, o 
i kas svarbiausia, tai į laiką susirinkti ir vi- 
i siems kartu darbą pradėti. Taigi, į darbą 
į draugės ir draugai!

Sietyniečiai Tarptautiniam Veikime
Oficialiai choras dalyvavo išpildyme progra

mos 8-se tarptautiniuose , parengimuose, kaip 
tai: Lenino mirties paminėjime, New York, 
Madison Square Garden; Chorų Federacijos 
koncerte, Maspethe; Kom. Partijos ir Tarpt. 
Aps. mainierių naudai koncerte, Jersey City, 
N. J.; Rusų-Ukrainų koncerte, Newarke; In
ternational Workers Order, Nevarke; Newar
ko K. P. ir Tarpt. Aps. mainierių naudai pik
nike, Hillsidėj; Sovietų Sąjungos 14 metų gy
vavimo paminėjime, Newarke. Veik vienas 
choras surengė ir išpildė koncertinę progra
mos dalį vakare, kuriame buvo rodoma kruta- 
mf paveikslai ir šokiai,, naudai martuojančių 
bedarbių delegacijai į Washingtoną. Pada
ryta pelno del alkanų maršuotojų (Hunger 
marchers) apie $75.

Be dailės dalyvumo, siunčia dar delegaci
jas į įvairias konferencijas, k. t.: K. P. New 
Jersey rinkimų kampanijos, mainierių reika
le; Patersono audėjų ir alkanų maršuotojų. 
Visur choras skaitlingai dalyvauja.

Taigi, linkiu. Sietyno Chorui šiais metais 
dar geriaus darbuotis proletarinio meno sri
tyje. .< Choro Korespondentas, G. A. J.

( \

Malonūs Draugai,
Negalėdamas pakęst puoli

mo ant Kasparų šeimos, iš 
*wilkesbarriečių pusės, krel- 
piuos į jus, Draugai, ką aš tu_- 
riu daryti su tokiais žmonė
mis.

štai “Laisvės” 7-me num. 
rašo Viską Patyręs, kad C. S. 
Kasparas sklokininkų baliuje 
pardavinėjo įžangos tikietus ir 

11, t. Aš duosiu Viską Paty- 
I rūsiam $20, tegul įrodo, kad 
: tą vakarą, gruodžio 31 d., 
1931 m., Kasparas tenai buvo.

štai kur Kasparas buvo 31 
d. gruodžio—-jis dirbo kasyk
lose ir gana vėlokai ^parėjo na
mo tą vakarą.

Taigi aš' negalėjau tuo lai
ku būti jokiame tokiame ba
liuje.

Toliaus rašoma: o tie žmo
nes rašė prieš A. Bimbą rezo-, 
liuciją, kad jie nesą sklokinin- 
kai.

Na, tai čia vėl gudrybė; ra
šė prieš jus, tokius kytruolius, 
o ne prieš A. Bimbą, ir A. 
Bimba užgyrė tą rezoliuciją* 
Bet kas tą rezoliuciją rašė? 
Ogi Bendrai Veikiantis Komi
tetas.. o ne Kasparai.

Toliaus sušunka, kad tie yra 
darbininkų priešai; iuos reikia 
šluot laukan iš A.L.D.L.D. 43- 
čios kuopos!

Ar tai galima pakęst tokius 
riksmus ir prasimanymus sa
vo draugų ? Pats save muša, 
pats rėkia. Jie. mat. nori pa
daryt sklokininkais Kasparus; 
o Kasparas pasakys jums: vis 
tiek, kaip jūs norite, Kasparą 
jūs nepadarėte sklokininkų ir 
nepadarysite. Kasparas buvo 
ir bus su Kom. Partija.

Draugiškai,
C. S. Kasparas.

YOUNGSTOWN, OHIO
Debatai su Kunigu

Lietuvių šv. Pranciškaus pa
rapijos kunigas Eug. J. Shteig- 
man apsiėmė stot į debatus su 
drg. J. Gasiūnu iš Pittsbur^ho, f j 
fa* Debatų tema—“Kaip;ir- 
kas panaikins bedarbę ir dar
bininkų išnaudojimą.”

Tai tinkama tema šių dienų 
būklei. Debatai įvyks sekma
dienį, vasario 14 d., lygiai 2 • 
vai. po pietų, Lietuvių Kliubo 
svetainėje, 628 Franklin Ave. 
Įžanga visiem veltui. Kalbėji
mo laikas bus po 25, 15 ir 10 
minučių. Pirmas kalbės kuni- . ; 
gas, antras—J. Gasiūnas.

Prasidės lygiai paskirtu lai
ku. Todėl visi ateikite anks
čiau, kad nebūtų pervėlu.

Milionai darbininkų randasi 
'bedarbių eilėse; tūkstančiai jų 
I dar nesupranta šios bedarbės 
priežasties. O čia šiuose de-( 
batuose kaip sykis bus nušvie
čiamas klausimas iš kapitalis
tinės pusės, kurią atstovaus 
kunigas, ir iš komunistinės pu
sės, sulig kurios argumentuos 
drg. J. Gasiūnas.

Visi, kaip vienas, ateikite ir 
išgirskite dar šioj kolonijoj 
lietuviams negirdėtą dalyką— 
debatus.

Be to, draugai darbininkai, 
visi esate kviečiami padėt 
mums išgarsint šiuos debatus. 
Mes juos skelbiame per spau
dą ir raštu, o jūs, draugai, 
garsinkite juos gyvu žodžiu, 
kad apie juos žinotų kiekvie
nas lietuvis darbininkas.

šių debatų .pasiklausyt susi-’ 
rinks ne tik Youngstowno lie
tuviai, bet bus klausytojų ir iš 
Pittsburgho, Clevelando, Ak- 
rono ir kitur.

Debatus rengia trys organi
zacijos: A.P.L.A. 24 kp., L.D. 
S. 9 kp. ir A.L.D.L.D. 90 kp. 
Komisija sudaryta po vieną at
stovą nuo kožnos organizaci
jos

Visos instrukcijos ir infor- į
macijos yra pasiųstos kunigui 
Shteigmanui sausio 18 d. re- J
gistruotu laišku. . < '/H#

Mes. tikimės, kad kunigas , 
išlaikys savo duotą žodį. Jis ■ 
atstovaus valdančios klasės 
nusistatymą bedarbės ir išnau
dojimo klausimu. O drg. J. 
Gasiūnas atstovaus nusistaty- 
mą *Komunistų Partijos, kovo- I
jančios už bedarbių ir dirban- I
čiųjų reikalus prieš išnaudoto- J
jus.

J. Kasparavičia.
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—Aš esu norvegas savo tautybe,—ban
do jis man dėstyti.—Atvykau šiandien čio
nai apyvėliai, kuomet mūs konsulatas jau 

Į buvo uždarytas ir todėl negalėjau iškeisti 
! savo čekio. Dabar neturiu nė vieno fran
ko. Sarmata ir pasakyti. Negalėsiu nė 
kur pernakvoti. It valkata!

Aišku, tuojau davė suprasti, kas per ti
pas tasai “norvegas.”

(Tąsa)
—Dabar nesitikiu. Nebūčiau ir važia

vusi. Bet atsitiko va kaip: laivakortę vy-i 
ras išpirko dar vasarą, kuomet jis turėjo ■ 
darbą. Dabar nedirba, o Lenkijoj aš taip-; 
gi badavau. Tai kas daryti? Ar jam grįž
ti į Lenkiją ir abiem su vaikais badauti, 
ar man važiuoti į Kanadą su vaikais ir ten 
tam pačiam likime pasilikti. Nutarėm, kad 
man reikia važiuoti. Kaip ten bus, taip 
bus.

Lenkijoj gyvenimo sąlygos pasibaisėti- i 
nos, pasak jos.

Paryžius, sulyginus su Londonu, Berly
nu, Copenhagenu ir Varsa va, gyvas mies
tas. Visur juda, kruta, nors Francija taip 
jau paliesta bedarbės, tik biskelį mažiau. 
Apie pusantro miliono bedarbių randasi. 
Dirbą darbininkai taipjau labai mažas al
gas gauna, po kelis dolerius išeina savai
tei, skaitant amerikoniškais pinigais. Bet 
krautuvėse daiktų kainos labai aukštos. 
Perkant amerikoniškais pinigais, prisieina 
beveik tiek pat mokėti, kaip ir Amerikoje. 
Tik maistas pažymėtinai pigesnis.

“Gudruoliai”
gyvumui ir visam judėjimui
priduoda pervažiuoją viso

Jis nori pinigų. 
Prašo paskolinti kiek galiu. Jis man už- į 
statysiąs savo pasportą, o rytmetį sugrą
žinsiąs pinigus su nuošimčiais, kokių aš 
tik pareikalausiu. .

—Kodėl tamsta nereikalauji iš francū- 
zų, vietinių gyventojų. Aš negaliu, netu
riu,—aiškinau jam.

Pradėjo niekinti francūzus, sakydamas, 
kad tai “blogiausios rūšies žmonės.” Pa
prašyk pas juos ko nors, tai jie tave iš
juoks, išdirbs, kad net sarmata akis pakel
ti. Ot, amerikiečiai, tai geručiai, džentel-' 
manai.

Ir taip prikibęs, tasai tipas eina greta 
manęs ir vis kalba. Pasukau į kitą pusę, 
linkui Seino upės, Konkordijos aikštės, 
manydamas, kad jis prasišalins. Bet kur 
tau. Jis seka ir vis prašo, nepaisant, kad 
aš pradėjau per nosį niūniuoti, parodyda
mas, kad nekreipiu į jį jokios domės. Pa
sibaigus kantrybei, sakau:

—Kodėl tamsta neini į policijos nuova
dą ir ten neprašai vietos pernakvojimui?

—Ar jūs manote, kad policijos nuovadoj 
sėdi amerikiečiai, bet ne tie patys velniai 
francūzai ? Jie neduos!

—Na, gerai,—pastebėjau,—eikime ten

Paryžiaus 
daug “ūpo” 
svieto perėjūnai. Tik vienų Amerikos bur
žujų ir kitokių praeivų čia randasi tūks
tančiai. Na, jie ir sekiojami. Žymesnėse 
gatvėse vaikščioja speciūliški žulikėliai, su
kalbą angliškai, kurie visokiais būdais šlie-į 
jasi prie jiems nužiūrimų asmenų ir kauli- j ana ant gatvės kampo pas policijanta, aš 
ja, pinigus. Vienas tau pasiūlys “labai įs- paprašysiu tau nakvynės.

Išgirdęs tai, mano “norvegas” pasakė 
■- i “gudbai” ir metėsi atgal.

— -c x--------, - -- ---------- JX ----- I Paryžiuje “svečius” smarkiai skuta. Tai
rikoniškom drapanom apsitaisiusį asmenį, I nepalyginsi to, kas yra Berlyne. Ten, kur 
jie stačiai prie tavęs arti prieina ir užšne-į nueisi, gausi draugiškesnį patarnavimą ir 
kiną. Su manim pavyzdžiui buvo sekamas, nutarimus. Paryžiuje visur žiūrima, kad 
incidentėlis. i iš tavęs išmelžti paskutinį skatiką. Jei tik

Ėjau sau vienas Itališku Bulvaru, netoli suuodžia, kad esi svetimšalis, tai jau ir 
Paryžiaus operos. Prisišlieja tūlas asmuo, I užkėls ant daikto kelis frankus. Tai, ži- 
gan davadniai apsirengęs ir angliškai už-;noma, sakau ne tiek iš savo prityrimo, 
šnekina: , kiek iš kitų, su kuriais tenka išsikalbėti ir

—Tamsta amerikietis? -kurie čia yra prabuvę ilgesnį laiką.
—Ko reikia? (Bus daugiau)

pudingus paveikslus” nusipirkti, kitas at
virutes, trečias tave nuves i labai “links
mą” vietą paūžti, ir tt. Nužiūrėję ame- i

nes vietomis viešpataujančios
■ klasės valdžia nenori skaitytis, 
' pakol mūsų organizacija neįre-
■ gistruota.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

MINERSVILLE, PA. 
Baduolių Maršavimo Krutami 

Paveikslai
Vasario pirmą, bus rodomi kru

tanti paveikslai iš Sovietų Sąjungos 
ir klasinių kovų Amerikoje. Bus 
rodoma iš Sovietų paprastos šeimy
nos gyvenimas sulygininant su Ame
rikos darbininkų šeimynų gyvenimu. 
Alkanų maršavimas j Washingtona 
už tuojautinės pašalpos ir bedarbių 
apdraudos reikalavimą. Iškėlimas 
aikštėn raketierių labdarybės. Ken
tucky mainierių streikas, jų kova 
prieš terorą ir badą. Kovos prieš 
algų kapojimą, darbo skubinimą, 
prieš badą ir vargą. Paveikslų reik
šmę aiškins streikų vadas, redakto
rius darbininkų spaudos, draugas 
John J. Baliam, nenuilstantis darbi
ninkų organizatorius nuo 1909 metų.

Atsibus Mainierių svetainėje, Mi
nersville, Pa. Prasidės 7-tą valandą 
vakare. Įžanga 25c, vaikams 10c 
Visas pelnas bus atiduotas Kentucky 
mainierių streikieriams.

Didelė naujanybė! Gabus kalbė
tojas. Žingeidūs paveikslai. Tiktai 
dideli miestai teturi tą progą maty
ti. Iš visos apielinkės tik vienoj 
Minersville j bus rodoma. Pribūkite 
kas tik galite iš visos apielinkės.

Rengia Darbininkų Tarptautinė 
Pagelba. Komunistas.

S. BOSTON, MASS
Laisvės Choras rengia vakarienę 

ir šokius pirmadienį, 22 d. vasario 
(February), po . No. 376 Broadway 
(Piliečių Kliubo svetainėje). Pra
džia 6 vai. vakare. Prie vakarienės 
bus gera muzikalė programa. Tikie- 
tus galima išanksto nusipirkti pas cho 
riečius. Tikieto kaina vakarienei ir 
šokiams 75c., vien tik šokiams 40c.

Kviečiame visus dalyvauti.
Rengėjai.

(24-25)

PHILADELPHIA, PA.
L.D.S.A. 1.1 kuopos susirinkimas 

bus pirmadienį, 1 vasario (Februa
ry)-, Rusų Name, 995 N. 5th St., 
8 vai. vakare. Visos narės ateikite, 
yra svarbių reikalų aptarti. Atsives- 
kit ir naujų narių.

Sekr. B. Ramanauskiene.
(24-25)

CLIFFSIDE, N. J.
A.L.D.L.D. 77 kuopos susirinkimas 

bus sekmadieni, 31 sausio, Mažeikos 
svetainėje, 185 Jersey Ave., 2:30 vai. 
po pietų. Visi darbininkai dalyvau
ki! šiame susirinkime del aptarimo' 
platesnio veikimo mūsų organizacijos, 
naudai. Sekr. K. Dzevecko.

(24-25)

RIVERSIDE, N. J. 
Vakariene ir šokiai

A.L.D.L.D. 142 kuopa rengia pui
kią vakarienę šeštadienį, 30 sausio, 
Lenkų svetainėje, Lippincott ir Ner- 
sey Avė. Pradžia 7 vai. vakare. 
Apie vakarienės gerumą nieko nesa- 
kysim, tegul patys svečiai nuspręs. 
Gera muzika visus linksmins, o šo
kėjai galės spiagiaį ;pasišokti įvai
rius šokius; Tat visi dalyvaukite. 
Kurie turite paėmę tikietų pardavi
nėti, tuojaus sugrąžinkite komisijai.

v Rengėjai.
J -(24-25)

WILKES^ BARRE, PA.

žia brošiuraitę, kaip ir vi- 
leidžiamas 

nariai gauna vėl- 
duodama dar už 
Ir todėl visi ge- 

nariai i

“NAUJO KARO GAISRAS”
Brošiuraitė “Naujo Karo 

Gaisras” jau gatava ir išsiun
tinėta del visų ALLDLD. kuo
pų,
sas kitas ALDLD. 
knygas, visi 
tui. J i yra 
1931 metus, 
ram stovy 
gauti.

Šios brošiuraitės mes spaus- i 
dinome daug daugiau, kaip ki
tų knygų. Ji apima šių dienų 
bėgamuosius klausimus ir ją I v . 
reikia paskleisti už ALDLD.! zai‘ 
ribų. Del platinimo Centro Ko-! • • . ..... . j j i I giai nueis niekais, mitetas parduoda ją kuopoms ’
arba pavieniams nariams už 1 
pusę kainos. Brošiuraitė turi 
64 puslapius, 13 paveikslų,

Sutvarkyta 77-ta ir 138-ta 
Kuopos

II-ro Ap- 
išbėgo 

de- 
Jie

giau atsiekti negali. Nuošir-1 
dūs ALDLD. nariai ir veikėjai į 
atmeta juos, kaipo darbininkų Į iš £ 

neprietelius. Į skričio
Dabar Pruseikos pasekėjai 77-tos 

paskelbė, kad jie nertiokės legatai. 
1932 metais duoklių i ALDLD., sulaužė ne tiktai ALDLD. tai- 
o tvers savo oportunistinę “su-; sykles, bet ir parodė savo na- 
saidę.” Matote, ALDLD. orga- • chališkiausį anarchistinį užsis-

konferencijos 
ir 138-tos kuopos

Viso 7 asmenys.

»z I V lOl i-v Kz“* | • • • • • 1 j • j

privalo jąlPJ2^1^ Jiems negera, bet jos į pypimą—nepasidavė milžiniškai 
1 iždai, jos narių uždirbti pini-, delegatu didžiumai. Nepasida- 
|gai, tai geri, ir kur tik jie pri-1 Vė 81 delegato valiai. Bet iš- 
sišliejo prie iždų, ten jiios už-j bėgę jie atlaikė nelegalę neva 
grobė. Laimė, kad jų pasekėjų; konferenciją to apskričio vardu 
ALDLD. eilėse yra labai ma-' įr neį anį įįeK sunachalėjo, kad 

e v save pasiskelbė nauju ALDLD.
šie oportunistų skaldymo žy- centru. Suprantama, tokius ar- 

nuėjo, dytojus ir demoralizatorius ne- 
j niekais jų sabotažavimo dar- galėtų pakęsti jokia organizaci- 

. --------- ------- • ja> negalėjo juos mūsų tarpe
Centro Komitetas pakęsti ir ALDLD. Centro Ko- 

7 d. sausio prašalino 
visa ta “centra”, kuris iš Pru- 
seikos malonės susidarė iš iš-

bas. Mes dar tvirčiau meski- 
mės į darbą. C 
siūlo obalsj: Į kiekvienoMandzurijos zemlapį ir 6 sky- , , • 1 l. ■ , . T 1

t vai- oa traukusio oportumsto vietą'gau- nūs. Jos reguliare kaina 20 . . . • ? ' k„xi •• tz • • * I kinie du naujus^ narius! Dar
mėjau del° plat’inimo PALDLa I ‘
kuopos ir nariai gauna ją tik 
po 10c. už knygutę. Taipgi, 
draugai, pasirūpinkite paskleis
ti ją kuo plačiausiai.

Skaldytojų žygiai
Oportunistai jau pereitais

galima įtraukti į ALDLD. Dar vičio, Baltaičio ir O. Cibulskie- 
daugelyje vietų galima sutver
ti naujas ALDLD. kuopas. Vi-

i si pasidarbuokime, o Pruseikos
i skaldymo žygiai
į mums jokios žalos.

nepadarys

uponumstai jau pereitais me- / Įregistravimas ALDLD.
tais kenke kiek tik jie galėjo1 *
del ALDLD. organizacijos. Vie-i ALDLD. įkorporuota New 
tomis jie masiniai apleido mu-į Jersey valstijoje ir iki šiol bu- 

z sų kuopas, bet tuo pačiu kartu1 vo įregistruota tik Pennsylva- 
jie šaukė,-kad buk del komu-; nia valstijoje. Reakcijai au- 
nistų vadovybės “ALDLD. 1 gaut, daugelyje kitų valstijų
smunka ir krinka.” Metų pa-'mūsų organizacija susidūrė su
baigoje pasirodė, kad hepaisant! keblumais; Taigi, apie du mė-
baisaus ekonominio krizio ir nėšiai laiko atgal Centro Ko-

■ oportunistų bei renegatų grio- mitetas nusprendė 
vimo darbo, ALDLD. yra tvir- ti ALDLD.
tesnė ir nariais ir kuopomis, kur tiktai turime daugiau kuo- 
Tas dar daugiau atvedė Prūsei-' pų. Dabar mūsų advokatas 

! jau praneša, kad penkiose vals
tijose įregistravimo darbas veik 
baigtas. Kada darbas galuti
nai bus užbaigtas, tai pranešiu 
plačiau. Įregistravimas A.L.D. 
L.D. kiek palengvins veikimą,

ką ir jo pasėkėjus prie pasiun-i 
timo. Jie puolėsi su visu įdu- 
kimu draskyti mūsų organizaci
ją. Bet ir vėl apsiriks, apart 
užgrobimo vienos bei kitos or' 
ganizacijos iždų, jie nieko dau

įregistruo-
visose valstijose,

nes, kurie dar tuom kartu buvo 
nariais.

Cibulskienė priklausė prie 
ALDLD. 138 kuopos, Maspeth, 
N. Y. Į kuopos šusirinkimą nu
vyko Centro Komiteto atstovas, 
kad dalykus parstatyti. Kuopa 
turėjo 21 narį, o susirinkime 
dalyvavo 16. Septyni draugai 
pasisakė už ALDLD. taisykles, 
o 9, įskaitant Cibulskienę, pa
sisakė prieš. Jie pareiškė,-kad 
nesiskaitys su jokia ALDLD. 
tvarka, kad jie taip darys, kaip 
jiems patinka. Jie sakė: “Kaip 
kuopos didžiuma nutars, taip 
mes ir elgsimės”. Matote, aps
kričio konferencijoje jie turė
jo 7 delegatus, o 81 delegatas 
stojo su Centro Komitetu, tai 
jie ten didžiumos nepaisė, bet 
kuopoje, kur du balsu tur did
žiumą, tai jau čia pasiduoda 
“didžiumai”, suprantama, tik

(Tąsa 5-tam pusi.)

“Dabar aš turiu stip
rius, sveikus nervus”

“Mano nervai buvo silpni ir teiktavo 
man didelių skausmų,” rašo p. K. Savicką, 
Milwaukee, Wis. “AS gydžiausi per keturius 
metus ir negavau pagalbos iki nepradėjau 
imti Nuga-Tone. Dabar a Sturiu stiprius, 
sveikus nervus. Aš turiu gerų aptetitą. Aš 
miegu gerai ir esu pilnas gyvumo. Kiekvie
nas turėtų imti Nuga-Tone.”

Per 45 metus Nuga-Tone buvo geriausias 
draugas silpnų, liguistų žmonių, ijs greitai 
sustabdo skausmus, suteiks jums gera svei
katą ir padaro jus stiprų ir gyvą. Būtinai 
imkite Nuga-Tone. Jis yra pardavinėjamas 
aptiekininkų. Jeigu aptiekininkas .neturi jo, 
paprašykite jj užsakyti iš savo urmininko. 
Reikalaukite Nuga-Tone. Jokie kiti vaistai 
negali būti tiek geri.

NEVIN BUS LINES

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BČI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mū
sų duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną val
gydami sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės išmo
kėti gydytojui.

Duoną pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, 
kaip į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 
į kitus miestus.

10 Scholes St., Brooklyn, N. Y.
Tel.: Stagg 9645 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

._________ _____ _

Komfortiška, Saugi, Garan
tuojama Kelionė už žemiau

sias Kainas į Visas Dalis 
Jungtinių Valstijų

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

Didele Nuolaida Pasažieriams, Kurie 
Perka Round Trip Tikietus.

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

Telefonas Chickering 4-1600

i ------------------------- -------------

Liet. Darbininkų Susivienijimo 7 
kuopa rengia koncertą ir šokius šeš
tadienį, 30 sausio, Workman’s Circle 
svetainėje, 69 S. Hancock St. Pra-j 
džia 7 vai. vakare. Aido Choras duos 
puikią programą, o vėliau bus šokiai 
prie geros muzikos. Turėsime ir 
skanių valgių ir gėrimų. Pelnas šio 
parengimo ei apmokėjimui duok-į 
liti į draugiją už 7 kuopos tuos na-! 
rius, kurie delei bedarbės negali už-I 
simokėti. Įžanga vyrams 35c., mote-: 
rims 25c. Kviečiame visus atsilanky
ti ir pagelbėti savo draugams bedar-' 
biams. Rengėjai. ;

(24-25)

_ NEW BRITAIN, CONN.
A.L.D.L.D. 27 kuopos susirinkimas 

bus pirmadienį, 1 vasario (Februa
ry), po No. 153 Kelsey St., pirmos 
lubos, 7 vai. vakare. Draugai, atei
kit laiku, nes bus ir L.D.S. .108 kuo
pos susirinkimas to į pačioj vietoj. I 

" J. V. 1 
(24-25)

Pirm. V.

ELIZABETH, N. J. 
Kepurių Vakarėlis

L.D.S.A. 4 kuopa rengia 
vakarėli, kuris įvyks sekmadienį, sau
sio 31. L.D.P. Kliube, 69 So. Park 
St., Elizabeth, N. J. Pradžia 7 vai. 
vakare. ,

Draugės ir draugai! Mes, L.D.S.! 
A. 4 kuopa, kviečiame visus, be skir-| 
tumo, senus ir jaunus, ateiti į šį 
vakarėlį ir laimėti dovanas: taipgi 
linksmai pasišokti. Bus duodamos 
dvi dovanos: 1-mą dovaną gaus, kas 
turės gražiausią kepurę, antrą do
vaną gaus, kas turės prasčiausią ke
pure, 
galės nusipirkti čia pat ant vietos.

kepurių

Kas neturės savo kepurės, tai
Kviečia Komisija.

(24-25)
MONTELLO, MASS.

"Komunistų Partijos Lietuvių sky
rius rengia diskusijas sekmadienį, 31 
sausio, Liet. T. Name. Pradžia 6:30 
vai. vakare. Diskusijų tema: “Ar 
Sklokininkai eina su Komunistų Par
tijos Linija, kaip Jie Skelbias?” 
Kviečiame visus ateiti ir apginti sklo- 
kinįnkų pusę. Apart to, galėsime 
ir šiaip diskusuoti šių dienų darbi
ninkų klausimais. <

Rengimo Komitetas.
• (22-25)

Dr. Jonas Repšys
881 Massachusetts Ave.

(arti Central Square) 
CAMBRIDGE, MASS.

Tel. Porter 8781

OFISO VALANDOS: 
K

Nuo 7-9 vai. vakare.
Nuo 2-4 po pietų ir 
Nedaliomis: > 10-12 vai. rytk

'. . 1 Tel. Porter 3789
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Skausmas Pečiuose
Nežiūrint ar tai butų dieglys, 
ai’ ištampyti muskulai, greitai 
yra palengvinamas su linimentu
PAIN-EXPELLER

y
5 
E o

y 
ū 
ši

NUMAŽINTOS Į ABI PUSES KAINOS 

Į KAUNĄ IR ATGAL

Visi darbininkai, iš arti ir toli, dalyvaukite suvažiavime. Parodykit savo pasi
ryžimą išlaikyti dienraštį, kad ir sunkiaus iuose laikuose. Skelbkite kovą oportuniz
mui, kilkite ant sargybos, kad renegatų sk loka neužgrobtų dienrašti ir kad nepa
verstų ji kontr-revoliuciniu lapu, kaip yra jų Naujoji Klampynė, papuošta Fišės 
abrozu.

PUIKIAI ĮTAISYTOJE GRAND ASSEMBLY
318 Grand St., ikampas Have meyer St., Brooklyn, N. Y.

$179.00
U. S. Karo Mokesčiai Atskirai

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

Hamburg-American Line
39 BROADWAY, NEW YORK‘LAISVES’ BENDROVES METINIS SUVAŽIAVIMAS

Įvylcs Nedčlioj, 14 d. Vasario-Feb., 1932

TuhhnčiĮii Ypalij Vištienos Vakariene
Dirbantiems už $1,00, Bedarbiam už 50 Centų >

Po suvažiavimo, toje pačioje svetainėje bus gera vakarienė už labai žemą įžan
gą : dirbantiems doleris, o bedarbiams tik pusė dolerio. Taip pat bus ir graži pro
grama, iš dainų, visokių muzikalių kavaikų ir prakalbų. Kadangi svečių suvažia
vime bus iš kitų miestų, tai turėsime svečių dainininkų ir kalbėtojų.

PRAŠOME IŠANKSTO ĮSIGYTI TIKIETUS

Visi dienraščio rėmėjai, kurie tik velijate, kad šis parenginbas pasisektų, tuojaus 
įsigykite tikietus. Labai reikia pinigų viskam supirkti ir.reikia iš anksto žinoti, kiek 
ypatų vakarieniaus.

Šokiai Prasidės 7-tą<VaI. Vakare ir Tęsis iki 12-tai Vai. Nakties.
Vien tik ant šokių įžanga 50c. ypatai. Grieš ^RETJKEVIČIAUS Orkestrą.

iisiiiBiiiBiitsiiiBiiiBiHeiiiEiiisiiiBiiieiiieiiieiitBiiismeiiisiIIEIIEroiMFiHOlHEHIGlIlDtltl

iiiioiiioiiiaiiiQiiiaiiisiiioiiianiaiiisiiisiiioiHQiitaiiiūiiisniainoiiiQiiisiūo. IltūlHS

Darban, Išbaigi Platini 
Darbininku Kalendorių

Kur tik pasiūloma, visur darbininkai noriai perka tą svarbą moksliniu straips
nių ir istorinių informacijų šaltinį. Aišku, jog daugelis dar yra tokių, kurie ne
turėjo progos išgirsti, kad mūsą dienra štiš išleido taip svarbią knygą

Norintieji užsisakyti po vieną knygą, mokestį galite prisiųsti pašto ženklais 
.(stampomis), 5 earba 2c stampomis. Ap-laikę iš jūsų 25 centų vertės štampų, 
tuojaus pasiusimi Darbininkų Kalendorių. Nelaukite ilgiau, tuojaus reikalaukite tos 
taip naudingos knygos.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

.............................................................................................................. .
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šeštadien., Sausio 30, 1932 Puslapis Penatas

A.L.D.LD. ŽINIOS
(Tąsa nuo 4-to pusi.)

tol, pakol jų yra didžiuma. Jie

pasisakė už A.L.D.L.D., tai 
reiškia, vienas trečdalis kuo
pos) ir 105 kuopa, kuri yra 
Philadelphijoj ir neturi nei tu
zino narių. Palyginamai tai 
mažas, labai mažas A.L.D.L.

atmetė visus Centro Komiteto H. narių nuošimtis ėjo su skal- 
prisilaikanti dytojais, bet jie skandalo pri- 

nariai 
išrinko 
ir tęsia

darė daug. Su jais buvo skai-

nistiniu judėjimu ir viso pasau
lio revoliuciniu proletariatu.

kuopos organi- 
d. Zab’lackas: 

pareigas

šu
naują tytasi, į tas kuopas siuntėme 

savo j savo atstovus ir veik ištisus 
'metus laiko vedėme ajškinimo 
darbą, bet kada jau niekas ne-

Onderdonk Avė.,
Y. Taigi, visi

'misij^ atsišaukia į visas vie- ypač turėtų išrinkti tam dar- lyn, N. Y.
L- v- ’__________ t....- ________ i Iš to-Į Bazaro

taipo pat di turės šiandie,
. x * sausio 30 d., 7

. tines ir apielinkčs progrę^yvės bui speciales komisijas. Iš to- j
j organizacijas ir pav. draugus limesnių kolonijų 
i ir drauges prisidėti prie baza 

Draugai, praneškite naujų j ro, kurį rengia Tarpt.
valdybų antrašus, ypatingai fi- i Apsigynimo vietinis, newyor 
nansų ir susisiekimų sekreto- kinis apskritys.

Mokėkite Duokles pageidaujama, kad siųstumėt

Bazaro Komisija kitą posė- Į 
šeštadienį, 

_____ 7 va), vakare, 
“Laisvės” svetainėje. Kurios j

LIETUVIS CRABORIUS

rių. Taipgi mokėkite narių 
duokles už 1932 metus. Mes 
einame prie leidimo knygos 
apie Sovietų Sąjungą. Reikia, 
kad darbas nesusitrūkdytų del

Bazaras prasidės 
d. ir tęsis keturias

Organizacijos ir

gelbėjo, tai turėjome skirtis, finansų. 
Dar jų pasekėjai vienur kitur 
parėkaus, pašūkaus ir apleis ■ 
A.L.D.L.D. eiles. Jau praneša 
iš New Britain, Conn., kad ten 
vienas Pruseikos pasekėjas pa
reiškęs kuopoje, kad jis nesu
tinka su A.L.D.L.D. ir apleido 

Atsiras dar ir dau
giau pavienių asmenų, kurie

Darb. i bazarui daiktus bei pinigines draugijos išrinkote komisijas, 
užadresuojant Bazaro tai jos turi būti tame posėdy-! 

j e arba pati valdyba gali at- i 
stovauti savo draugiją.

J. Saulėnas.

j aukas, 
Komisijai, kurion įeina J. Sau- 
lėnas, Tamošiūnas ir Yekštie- 
nė, — 46 Ten Eyck St., Brook-

laiškus. Todėl 
ALDLD. taisyklių 
tvarkė kuopą, 
kuopos valdybą 
darbą.

ALDLD. 138 
zatorium yra
protokolų raštininko 
eina d. F. Bimbienė; iždininko 
vietoje yra d. P. Dumblauckas 
ir finansų sekretorium d. M. 
Stakov, 166 
Brooklyn, >
ALDLD. 138 kuopos nariai, tu-! 
rėkite reikalą tik su šia vai-Įjos eiles, 
dyba.

Draugai išrinko delegatus ’į pasirinks kelią ne su revoliuci 
Bedarbių Tarybą ir kitas dar
bininkų bendro veikimo įstai
gas. Jie jau gavo keleto dar
bininkų pasižadėjimą stoti į 
ALDLD. eiles. Nėra abejonės, 
kad 138 kuopa susitvarkius 
gaus naujų narių, nes ten yra 
daug mums pritariančių dar-, 
bininkų. J

I ALDLD. 77 kuopos, Cliff
side, N. J. susirinkimą buvo nu
vykę Centro Komiteto ir A.L. 
D.L.D. H Apskričio atstovai. 
Nuo apskričio buvo drg. J. 
Siurbia. 
ralizuoti nariai per 
K. Steponavičių. Jie 
Komiteto ir Apskričio

niu proletariatu, bet su rene
gatais. Bet tai ne mūsų kaltė. 
Mes negalime sekt paskui juos 
į balą. Mes eisime su komu-

Taipgi atsiliepkite apie kny
gų leidimą. Centro Komite
to nariai mano, kad mes, apart 
didelių knygų, privalome dau
giau leisti brošiūrų. Tai yra 
bėgamais klausimais, kaip kad 
buvo išleista brošiūra “Naujo 
Karo Gaisras.”

D. M. Šoiomskas.
A.L.D.L.D. C. K. Sekr.
46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

vasario 25 
dienas.

pavieniai 
i draugai turėtų savo kolonijo-
! se rinkti bazarui aukas pini
gais ir šiaip naudingais daik- 

! tais, kuriuos būtų galima per 
• tuos visus vakarus leisti išlai- 
I mėjimui. Tą darbą turėtų va- 
| ryti ne tik brooklyniečiai •— 
Į newyorkieciai, bet ir* kitų ko- 
ponijų darbiu, draugijos ir kp., 
j kaip tai, 4 kp. Elizabeth, N. J. 
j 10 kuopa Newark, N. J.; 45 
kuopa Bayonne, N. J.; 64 kp. 
Great Neck, N. Y.; 68 kuopa 

iCliffside, N. J.;
i Maspeth, N. Y. n 
! Richmond Hill, N;
i Kearney, N. J.; 
i Jamaica, N. Y.

7545

Y! K

G RA BOKI LIS- U N DERTAE E H 
lObn^AtMUojA ir laidoje tinxiivuiiuu »nt 
visokių kapinių. Norimieji fjertjenio pa- 

ir ož že®»ą kainu nuliūdimo 
valandoj* 4i*uktt3s apauw Pn» 
trull to Rauti lotus ant vieoklų kapinių 

»tni«,»tiz1r afc kv.*v«. __

Bell Phone
Asbury Park, N. J.—Ra-i 

nusinuodi-!
. .. . . . v. . . ijęs elektrikmis inžinierius; 
A. W. Northand, 43 metų; 
amžiaus. Nelaimingas nu- i 

i sižude delei bedarbės ir ai-!
kio.

.stas kambaryje

91
111

kuopa 
kuopa

A. Damijonaitis Išlošė 
Bylą prieš J. Hermaną

ą

Ten visiškai sudemo-1
renegatą'

Centro bandysime užvesti ir jieškoti
• atsto- tiesybės.”

vams neleido dalyvauti kuopos
marinkime. Buvusi valdyba Į

(Tąsa nuo 6-to pusi.)

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
žemu kainą, 
nuliūdimo va
landoje šauki- 
tis pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

Tel.: So. Boston 0304-W

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New Jer-

132 kuopa I 
ir Yonkers, I 

| N. Y. Taipgi kitų apielinkės ' 
''miestukų moterų’ darbininkių ; 

kuopos kartu su Literatūros1 
Draugijos ir T.D. Apsigynimo ’ 
kuopomis turėtų tam suorga
nizuoti savo spėkas ir rinkti 
naudingus daiktus bazarui,

Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus atatinka- 
miausias ir už prieinamą 
karną. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:1023 ML Vernon Street 

Philadelphia, Pajau teismabutyje visiems pa
aiškėjo, kad J. Hermanas su 
neteisingais liudininkais no
rėjo užsiginti A. Damijonaičio i 
pinigus.

Prieš A. Damijonaitį stojo ' 
J. Hermanas, Hermanienė, S. I 
Indriulis ir F. Kalpokas. A. i 
Damijonaitis turėjo tik vieną ' 
liudininką, tai J. Buivydą, ku- j 
ris tik tiek paliudijo, kiek gir
dėjo balandžio 26 . d., 1930 
metais kriaučių lokalo susirin- 

Bet advokato Briedžio i 
su gabūs argumentai tu oj.au s

W. j. Į sugavo J. Hermaną, kad jis 
nori išsisukinėti, o būtent ten, 
kur Hermanas sakė: 
aš pardaviau kriaučių 
tai A. 
šimtą dolerių.”

Pats Wentz klausia: “Ar 
tu tą šimtą dolerių iš banko 
išsiėmei ir apmokėjai A. Da
mijonaičiui?”

J. Hermanas atsako: “Taip 
iš banko išsiėmiau.”

Kada S. Briedis paėmė J. 
Hermaną klausinėti, tai jau 
Hermanas sako: “Aš parda
viau kriaučių biznį ir atsitei- 
siau su Damijonaičiu.”

Advokatas Briedis paklau
sia: “O iš kur tu tuos pini- 
i gus paėmei, ar iš banko, ar 
į tik pardavęs biznį iš tada gau
btu pinigu atrhokėjai šimtą do- 
I ia ’ 9”

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

Tas buvo ir padaryta apie 
metai atgal. J. Hermanas taip 

i pat pasiėmė gynėją, advoka
tą Wentziu. Teismas vis bu- 
j vo atidėliojamas del visokių 
priežasčių iki galutinai 

i ko sausio 28 dieną.
Teisme pas teisėją 

Steponavičius. Jis bjauriausiai; Carroll pasirodo J. Hermano 
iškoliojo visus mūsų judėjimo • argumentai, del ko jis neati- 
veikėjus, Komunistų Partijos 1 davė A. Damijonaičiui pinigų, 
darbuotojus, išvadindamas šni-Įnes, girdi, A. D., būdamas 
pais ir kitokiais vardais ir pa-! pas jį ant kvatieros per 21 
reiškė: 1 mėnesį “nemokėjęs” ir tuo

“Mes su ALDLD. CK. ir jū- i 
su organizacija nieko neturim e, \ 
mes tveriame savo 
tūros organizacija.“ 
ALDLD. kuopoje atsirado nau-j reikalavęs, 5 šimtų dolerių iš 
ji gaivalai, kurie spjauna ant. Hermano ir Hermanas griež- 
ALDLD. taisyklių ir organizuo-1 tai atsisakęs, pareikšdamas, 

kad jis A. Damijonaičiui ne
kaltas nei cento.

S. Indriulis liudijo už J. 
Hermaną, kad jis (Indriulis) 
išgirdęs kalbas tarp kriaučių, 
kad J. Hermanas kaltas 4 
šimtus dolerių A. Damijonai
čiui, tai susiinteresavęs ir pri-1 tų pinigų atmokėjai šimtą ao- 

klausia:' lerilJ A- Damijonaičiui?” 
ar tikrai I J- Hermanais atsako : “Aš, 

Hermanas kaltas pį- pardavęs biznį, parsinešiau pi- 
Tai A. Damijonaitis nJgų 250 ^dolerių^ir ^vieną šim- 
“Tik paskalai eina, 

jis man nieko nekaltas.”
Advokatas Wentz per kelis 

finansų raštininko vietoj d. M. j kartus bandė įtarti, kad A. 
Mažeika ir iždininko pareigas' Damijonaitis esąs komunistas, 
e<s d. V. Staniukaitis. Išrinkta! o J. Hermanas yra komunistų 
ir kitos komisijos. j priešas; tad, kad pakenkti

Su Cliffside labai gyrėsi ( Hermano reputacijai, tai Da- 
oportunistai, kad būk jų visa i mijonaitis išgalvojęs ,tą pasko-, 
kolonija. Dabar pasirodo, kad Bet kiekvieną kartą Wen-, 
su ALDLD. Centro Komitetu ! tziaus prikišimą Damijonaičiui i 
eina 13 narių. Tai veik nusė; komunizmo pastebėjo advo- 
kuopos nariu. O reikia žino-Į 
ti, kad ir iš suklaidintu 
daugelis 
matys, kur link juos veda K. i 
Steponavičius. Gausime ir nau- j 
jų nariu.

ALDLD. 77 kuopa vėl susi-' Į 
rinkimus laikys savo senoje -’Y’ 
vietoje, tai yra svetai 
M. Mažeikos, 185 Jew' 
Sekamas kuopos i____
i vyks 31 d. sausio, sekmadieni. 
2:30 v£l. no pietų. Visi nariai 
ir simpatikai privalo dalyvauti.

susirinkime. Buvusi
reikalavo apleisti svetainę. Ma-i 
tote, draugai, kokie tai žmonės.Į 
Pagalinus, po ginčų suteikė i 
kaip Centro Komiteto, taip iri 
Apskričio atstovams po 10 mi
nučių. Į CK. ir Apskričio ats- i 
tovų kalbas išėjo atsakyti K. i 
Steponavičius. Y ’

Rengiama Dubrow-Philco

įvy-1 kime.

Kada 
biznį, 

Damijonaičiui daviau

i mėnesį 
išsilyginęs” skolos.

F. Kalpokas liudijo už J. 
naują kul- Hermaną, kad jis kriaučių su- 

Reiškia, j sirinkime girdėjęs, kad A. D.

jasi į naują organizaciją. Aiš
ku, kad su tokiais elementais 
nieko negali turėt ir ALDLD. 
Centras bei kiti darbininkai, 
kurie stoja už ALDLD. Taigi 
po šio Steponavičiaus pareiški
mo CK. ir Apskričio atstovai 
ir veik pusė kuopos narių ap
leido svetainę ir nuėję i kitą 
vietą sutvarkė ALDLD. 77 
kuopos reikalus. Į kuopos val
dybą išrinko sekamus draugus: 
organizatorium d. G. Stasiukai- 
tis, protokolų raštininko parei
gas eis draugas K. Dzevečka,

ėjęs prie A. D. 
“Pasakyk -mielasis, 
tau J.
nigų ?”

i tą iš jų daviau A. Damijonai-Į 
; čiui.” į

Vėl advokatas Briedis klau-
i šia: “Tu pirmiaus sakei, kad I 
i iš banko išsiėmei specialiai į 
' del A. Damijonaičio šimtą do- Į 
lierių?” !

Tada J. Hermanas paraudo 
ir nieko neatsakė.

Po visų išklausinėjimų,-tei
sėjas W. J. Carroll patvarkė, 

_____ _  kad bėgyje 10 dienų turi J.
katas'Š. Briedis, kad "nevietoj, Į Hermanas atmokėti A; Dami- 

c|ar ir todėl teisėjas 
? nfnią atimi kad-i nn-i Briedžio pastabas.

Juokingiausia, kuomet Her- rėš iš jo tą suma išrinkti.

palaikė Š. Jonaičiui 4 šimtus dolerių, o 
i kitaip, tai miesto maršalas tu-

Pradedant nuo Lapkričio 22, 1931
KI EK VIE N Ą S EPTINTA Dl EN Į 

nuo 4 vai. iki 4:30 po pietų
Iš Stoties WRAX, 1020 Kilocycles

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

Telefonuokit, Lombard 1146 
Norėdami išmėginti PIIILCO RADIO namuose

q!

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Skaldytoją Šturmas Perėjo
Iš A.L.D.L.D. 202 kuopų 

skaldytojai buvo užvaldę 8 
kuopas ir tai mažytes, išski
riant Patersono kuopą. Visos 
kuopos jau sutvarkyta. Law
rence, Mass., 37 kuopa nuga
lėjo oportunistus ir paaugo ant 
11 narių. Riversidėje, N. J., I 
142 kuopa 9 prieš 6 balsus 
pasmerkė skaldytojus ir iįdo 
pasisavintoją A. J. Jatužien^Tų 
kuri yra tos kuopos narė. Ta
da Jatužių 3 šeimynos, skai- i 
čiuje 6 asmenų, išbėgo iš kuo
pos. Patersono, Maspetho, 
Bronx ir Cliffsidės kuopos per 
organizuotos ir tęsia A.L.D.L. 
D. darbą. Pasilieka, tik dvi 
kuopos, 15 kp. Gibbstown, N. 
J. Bet ir ten Seno Vinco dir
va sfnunkn, jau penki draugai

manienė aiškino, kad A. Da- 
; mijonaitis esąs girtuoklis, I 
i jis jai už burdą “neužsimokė- 

senoie Pana^iai (Kad tai buvo
in^je d me^as’ žino^isi brooklynie- 
"" Avė .kurie pažįsta. Damijonai- 

euJivinkimną i tb) A- Damijonaitis išsiėmė 
iš kisemo bankinę knygutę 
ir parodė, kad jis turėjo 
susitaupęs pinigų, parodė da
tas, kada tie 4 šimtai dolerių 
tapo išimti iš banko irt.t. Tada

~ . J. Hermanas dabartiniu lai- 
kad ' ku yra didelis rėmėjas L. Pru- 

' seikos ir E. Butkaus prieško- 
munistinės opozicijos. Tai ma
tote, kokie žmonės susideda su 
sklokininkais.

Vienas iš Dalyviu.

Prisidėkite prie Bazaro
Tarptautinio Darbiu. Apsi

gynimo 17 kuopos bazaro ko-
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MODERNIŠKIAUSI ĮTAISYMAI KEPTUVĖJE 
38-40 Stagg Street, ’ Brooklyn, N. Y.

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

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APJIEKOS 
čia randasi dvi lietuviškos aptiękos, kuriosę galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

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

KONCERTAS I
Tatai rengia bendrai penkios Tarptautinio Darbininku Apsigynimo kuopos ir Italui Proletarą Kiiubas. Koncertas ir 
balius įvyks sekmadienį, sausio 31 d., Ukraimj salėj, 101 Grand St.f Brooklyn, N. Y.; pradžia 3:30 vai. po pietą;’ 
įžanga 50c.

Bus tikrai puiki programa, susidedanti iš dainų, šokių ir kitų pamarginimų tarp kurių bus ir Aido-Lyros Merginų 
Sekstetas, P. Pakalniškis, L. Zaicova, Rusų - Ukrainą Choras Kolektyvas; šoks Irene Sobačinska, Alfred Laczinska 
ir Josephine Kowalczyk. Taipgi bus trumpas komiškas perstatymas italų kliubiečių.

Galėsim visi puikiai pasilinksminti ir pasišokti prie puikios muzikos.' O už kandžių bus visokios rūšies, pagamin
tų sulig įvairių ,tautų gaspadinių receptų.

Visas pelnas skiriamas Tarptautiniam Darbininkų Apsigynimui. P. V.
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Flushing Russian and Turkish Baths, Inc
M. TEITELBAUM, Manadžeris
Įžanga Dieną ir Naktį 50c 

Subatos vakare 75 centai
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—35c__
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati- 
darę naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa- 
gerinimais. Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsiperiiuui veltui! 
MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTARWINKAIS, nuo 
10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsiperimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS sp. geriausiu ga- 
rantuotu patarnavimu.

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

KELRODIS: B. M. T. eleveiteriu; 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. Iš 
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 visokių rūšių taisymo. Mo
kiname generaliai visiško perstaty
mo, carburetor ir visas sistemas 
elektros pritaisymo prie automobi- 

pilną mechanikos kursų mokestis labailiaus. Ekspertai instruktoriai.
prieinama, patvarkyta lengvu išmokėjimu.

I Pilnas važinėjimo kursas, jimant ir smulkius pataisymus, $25.00. Spe
cialia važinėjimo kursas $10.00. Laisnius gvarantuojame.

j Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9 
iriais 10 vai. ryto iki 2 vai. po pietų.

NEW YORK AUTOMOBILE
228—2nd AVENUE, Kampas 14th Street

vai. vakare. Sekmadie-

SCHOOL
NEW YORK, N. Y.

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETH®

Įvairių • karštų gėri
mų, ypač k u o m e t 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos į v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 3 blokai nuo 
Staen Island F**r- 
ry.

L u t v in’s Hali yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miesto lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotas 
Real Estate—pirki
mui ir pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi įvairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

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

124

ZJTOMmilIlIlIlIlHIIIIIIIMM
VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIU TECHNIKOS MOKYKLA
E. 14th STREET, Near 1st Avenue NEW YORK CITY

Trumpu laiku limokiname ?
vieką kas link AUTOMO
BILIŲ MECHANIZMO. 
Praktika ant vietos.

__________ __________ _______ _____  elektriką ir Muamctiimą, ir raliavimą, 
Ir pieną automobilio; mokinam dienosaia ir vakarais lietuvių ir atiffių kalbos*. 
Mokytojais yra žymūs ekspertai—L. TICHNIAVICIU3. B. J. VAITKITNA3 ir kiti. 
Leidimą (License) ir Diplomą gvarantuojame už mažą užmokesti. Mes padedam 
kiekvienam prie pirkimo karo. Užsiraiymas | mokyklą kiekvieną dieną nuo P ryte 
iki 9-tai Valandy vakaro. Nedėlioja nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
BU K. 14th S HEET Near 1st Avenue NEW YORK CITY 

Telephone, Algonquin 4-4041

I*ardymai>, snteisymes. sustatymns, suprast
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VIETINES ŽINIOS
Kodėl Visi Partijiečiai ir Pritarėjai

Turi Dalyvauti Bendrame Susirinkime

centus A. Petruškevičius.
Perrinkta kuopos komite

tas.
Tikimasi, kad komiteto na

riai galės, sulig užrašų, patiek
ti platesnę korespondenciją 
apie mūsų pirmą kuopą.

Rytoj Sąryšio Konferencija
apielinkės , kuopos Literatūros Draugijos, 

i Susivienijimo ir 
pritarėjas turi Į kt. nutarė iš savo tarpo duot 

Komunistų Partijai tiek bei 
tiek narių; ir į Partiją skiria, 
suprantama, ne bile kokį, o 
gerą, sąmoningą darbininką.

Kad be Komunistų Partijos 
vadovybės šiais laikais negali 
būt darbininkams jokio laimė
jimo. tatai vis geriau supran
ta klasinės darbininkų organi
zacijos; tas supratimas vis la
biau skleidžiasi ir darbininkų 
miniose abelnai. Aplinkybėse v n • •
kaskart aštrėjančio krizio ir L.D<.O. Kp. OllSlHIlKiniSS 
akivaizdoje rūsčiai grūmojan
čio naujo pasaulinio i karo ir 
atsižvelgiant į kovas,i kurias 7:30 vai. vakare, įvyks svar- 
Partija veda už bedarbių ir bus susirinkimas Lietuvių Dar- 
dirbančiųju reikalus, susidet- (bininkų Susivienijimo 13-tos 
mėjimas Komunistų Partija I kuopos (Woodhaven), po num. 
auga nebe mėnesiais, bet sa-Į933 Glenmore Avė., Brookly- 

goj vieno ar kito fabriko dar- yaitėmis ir dienomis.
bininkai nori ypatingai pager-į Todėl ir mes tikimės skait- susirinkime, 
bti geriausius savo draugus,' lingo nariais ir pritarėjais mo- svarbių klausimų aptarti, 
juos jie rekomenduoja, kaipo bilizacinio susirinkimo atei-j K. J.
kandidatus į Komunistų Par- nantį pirmadienį vakare, “Lai- į 

tiją. svės“ svetainėje.
Pastaraisiai laikais įvairios • Lietuvių Kom

Kiekvienas šios ______ __ r__ ___
Kom. Partijos narys, kiekvie- j Darbininkių 
nas Partijos 
pašvęsti ateinančio pirmadie
nio vakarą svarbiausiam susi
rinkimui. Į tą bendrą partijie- 
čių ir simpatikų susirinkimą 
jus visus šaukia Lietuvių Ko
munistų Partija. Sueikite Į 
“Laisvės“ svetainę, 7:30 vai., 
vasario - February 1 d. čia 
išgirsite apie dabartinį Komu
nistų Partijos vajų gavimui 
naujų narių; o kuriems dar 
ne visai aišku, ką veikia Ko
munistų Partija ir ko ji siekia, 
tai paaiškės tame susirinkime 
pirmadienio vakare. Čia taip
gi patirsite, jog būti Kom. 
Partijos nariu susipratusiam 
darbininkui yra ne tik prievo
lė, bet sykiu ir garbė. Pa
vyzdžiui, kada Sovietų Sąjun-

Draugės ir draugai, kurie 
esate išrinkti arba paskirti 
nuo kuopų bei kitų organiza
cijų, kaipo delegatai, tai pa- 
sistengkite pribūti laiku j 
Didžiojo New Yorko Lietuvių 
Darbininkiškų O r g a nizacijų 
Sąryšio konferenciją, kuri 
įvyks “Laisvės” svetainėje, 46 
Ten Eyck St., Brooklyne. Pra
džią 10 vai. dieną, sekmad.

Sąryšio Sekretorius
M.- Stakov.

Pirmadieni, vasario

ne. Visi nariai, dalyvaukite 
nes yra daug

Aido Choro Susirinkimas
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į Laikrodžiai, Deimantai ir į 
> Auksiniai Dalykai į 
? Dovanom ar patys : 
Imi pirkti laikrodžius, 
|ar bi ką iš auksinių 
I nokite, kad s sipirksite.
I
| ĮVAIRŪS 
I RODŽIAI a
I JAUSTOS B

tni'Iki 1929 metų A. Damijo
naitis jieškojo per draugus ir 
pažįstamus J. Hermano, \ bet 
jieškojimas jo buvo veltui. 
Štai lyg iš giedro dangaus 
1929 metais J. Hermanas vėl1 
pasirodo Brooklyne. A. Da- Į 
mijonaitis primena J. Herma-' 
nui apie paskolą. J. Hermanas ! 
pasikaso pakaušį ir atsako: 
“Aš lyg ir prisimenu, kad sko
linau iš tavęs pinigų, bet ne
žinau jau kiek.” Tai buvo 
bjaurus pasityčiojimas iš bied-! 
no darb., kuris nuo savo bur
nos kąsnį duonos atitraukda
mas, susitaupė kelis centus ir 
paskolino jam.

To negana, A. Damijonaitis, 
kaip Amalgameitų Kriaučių 
Unijos narys, atsikreipė prie 
54 skyriaus tarybos, kad toji 
prikalbėtų J. Hermaną, kad 
jis atsiteistų A. Damijonaičiui. 
J. Hermanas lokalo pildomo-į 

joj taryboj užgiedojo, kad į 
Čia yra politinis “triksas“ prieš 
jį sutaisytas, o daugiau niekas; 
jeigu jis kaltas A. Damijonai- 

. čiui, tai ne lokalo pildomosios 
tarybos reikalas. Ir jis loka
lo pildomojoje taryboje na- 
reikalavo jo byla su A. Da
mijonaičiu perkelti į lokalo su
sirinkimą. Jo prašymas buvo 
išpildytas.

Lokalo susirinkimas įvyko 
balandžio 26 d., 1930 metais 

i ir ten J. Hermanas vietoj tei- 
j sintis, kad jis neturi pinigų 
arba kada turės, atsileis, tai 
bjauriausiai iškoliojo A. Da
mijonaitį ir, pagalios, pareiškė : 
“Aš jam nedaviau todėl, kad 
jis manęs neprašė.“ Kriau- 
čiai matydami, kad čia yra

pas mane

LAIK-
NAU-

MADOS
PRIEINAMA 
KAINĄ

sau norčda- 
, daimantus 

daiktų ži- 
pigiau nu-

A*!

T- 1

B 

I 3 .) Taipgi taisau visokius laikrod- * 
?žius ir kitus papuošalų daiktus. į 
į Taigi kreipkitės pas mane, o aš ( 
(stengsiuosi pilnąi patenkinti. ? 
j Williamsburgiečiams, kuriems Į 
įpertoli pas mane atvežti pataisy-| 
|mui laikrodžius ar kitus auksinius j 
t daiktus, palikite “Laisvės” ofise. į 
' Iš ten aš pasiimsiu ir pataisęs 
(atvešiu i “Laisvę.” Jūs užsimo- 
[kėsite “Laisvėje.”

VIKTORAS JANUŠKA 
127-17 Liberty Avė

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

s
a

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI* MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

MOT, LAUKUS, Fotografas
214 Bedford Ave., Brooklyn

Tel. Greenpoint 9-783 I
Geriausia Studija lirooklyne. Ateikit Persitikrini.

FILURIN 
12th St.

ir 3rd Avės
YORKE

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedčliorn nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas jčirškinimais
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TEL. STAGG 
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INCMATHEW P. BALLAS
(BIELAUSKAS) 
G R A GORIUS 

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

MŪSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS' PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PAS1UNČIAM Ix KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMAJAI PAGALBAI AMBULANSIN( AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIE’M SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS ( MUS, O MES 
KUOGERIAUS1A1 PATARNAUSIM.

'MUSŲ RAŠTINE ATDARA DIEN\ IR NAKTĮ. MUSU ;
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:

<i.Antradienio vakare, 26 
sausio, “Laisvės” svetainėje, 

'buvo Aido Choro mėnesinis su
sirinkimas, kuriame dalyvavo 

•22 nariai. Susirinkime buvo į 
raportuojama, jog Aidas greitu koks nesusipratimas, kurį suų- 
laiku turės sykiu su rusų choru ku išrišti, tai nutarė, kad J. 

Ididelį koncertą; tame koncer- Hermanas atsiteistų su A. Da- 
_. . . v. ax-j-! -.v. .v ..'te dirbti išrinkta 10 darbinin- mijonaičiu gražiai

Visi žinome, kad laike sios Atidekite sL vakarą į sa į Aido vakarienė, papras- no lokalo nariai, 
sunkiau kitokius reikalus bei išeigas, o 

darbininkiškoms ateikite į moterų vakarėlį, ku- 
Visur paste-! riame žada ypač daug būti | 

bima finansų sumažėjimas bei gražiosios lyties jaunimo, 
stoka. Todėl turi būt deda
ma extra pastangos, kad tas 
organizacijas finansiniai su-1
* I — j j • I V • *1 • v Iš A.LD.LD. Pirmosir plėtoti savo darbnmkiską j c • • i •
veikimą. Kuomet daugelis i Kuopos Susirinkimo 
bedarbių negali užsimokėti 
duoklių bei kokiam organiza-!
cijos reikalui paaukoti, tai di; i I/iteratūros Draugijos pirma 
de8n« pareigos dalis gula ant atlaikg savoJmetinį su.
dar dirbančiųjų draugų ir 
draugių. Jiems prisieina aku- 
ratniau paremti ir darbinin-1 
kiškų organizacijų parengi
mus. Jeigu andai į parengi
mą būdavo daugiau žiūrima, 
kaip į pasilinksminimą ir sma
gų laiko praleidimą,—tai da
bar tankiai reikia žiūrėt į 
darbininkiškos organizacijos 
parengimą, kaip į savo parei
ga.

Lietuvių Darbininkių Susivie 
nijimo Amerikoje pirma ir 91- 
ma T 
šiandie, 
“Laisvės“ svetainėje; ir į jį 
turėtų skaitlingai atsilankyt 
darbininkai ir darbininkės ne Į 
tik šiaip pasilinksminti, bcLi, , , .
tuo pačiu žygiu ir paremti ta- tarta rengti pramoga pataisy- 

knona/ ; mui kuopos finansų ir t. t.Is-
iz • zi i « r i • • i rinkta delegatai į Sąryšio kon- Kai del pasilinksminimo, tai _ .. v? , { . TX

šis vakarėlis neatsiliks nuoki- l^enciją s) sekmadienp Is 
i sekretoriaus raporto pasirodė, 
■ kad pereitais metais gauta 
! kuopai keliolika naujų narių. 

Drg. Buknys keliais žodžiais 
, atsikreipė į susirinkusius pri- 
! sidėti prie “Vilnies“ popieros 
: fondo, ir tuojaus “Vilniai“ su- 
i mesta $6.75. Po doleri auko
jo drg. A. Guogis, J. Barkau- 
įskas, M. Ripinskienė, A. Bal- 
I čiūnas, K. Grybas ir Bepirščiū- 
i tė; 50 centų J. Kriukąs ir 25

Ateidami į Mūšy Drau- <"; 
giy Vakarėlį Šiandie,• I W *1 • kunigų roles. Bus laimėjimų,! Faremsite JŲ Veikimu visokių pamarginimų, sveikų

bedarbės pasidarė 
gyvuoti ir 
organizacijoms.

. Rengėjos sumanė, kad tai 
ri būt “vestuvių ir divorsų” j 

parengimas, žiūrėsime, kaip 
tos draugės atliks teisėjų ir

Valgių ir gėrimų prie garsios 
šokiams muzikos.

Atidėkite šį .vakarą į šalį
tai, kaip kiekvieną metą būna, 
bus balandžio 17 dieną.

i Buvusio koncerto komisija 
[sakė, jog dar ji negalinti pilno 
raporto išduoti, nes, esą, nevisi 
bilietai sugrąžinti; spėjama, 
jog tas koncertas nedaug pel
no duos chorui, apie pusę šim
to dolerių.

Keturi nauji nariai prisira
šė prie choro. Nutarta rengti

X 
X 
X 
X

Talkininkas.

kuopos rengia vakarėlį i J \ ‘ ? 
lie, subatoj 7:30 vai., įtvertą

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia

listas išgydo įvairias kojų li- 
?as, patinimus, gyslų ir są
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.

kaipo vie- 
Bet vietoj

■ atsiteisti, tai J. Hermanas vi-
■ saip dar pajuokdavo A. Darni- j 
j jonaitj, kad tas jam reikale j
paskolino pinigų.

A. Damijonaitis, pritrūkęs 
kantrybės, nueina pas advo
katą S. Briedį ir perstato vi
są dalyką. AdvbkMas Brie- j 
dis išklausinėja,, ar turi nors i 
kokį dokumentą, kad skolino | 
J. Hermanui 4 šimtus dolerių. 
Atsakymą gauna, kad doku
mento, neturi. “Byla,“ sako i 
S. Briedis, “labai miglota. Bet i

(Tąsa 5-tam pusi.)

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

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

DR. MEER
W. 44th St., Rooitf 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo: i

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

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

MEDICINOS DAKTARAS
B. BAGDASAROV

200 Second Ave.
Tarpe 12 ir 13 gatvių

GYDAU: KRAUJO IR LYTINIŲ 
ORGANŲ LIGAS

Valandos, paprastame* dienom)* noo 
ryto iki 1 po pietų. Vakarais nuv 5 
8 vai. Sekmadieniais, nuo 11 ryto 
2 vai. po pietų.

Tclcf. ALGANQUIN 4-8294

JONAS STOKES
Fotografas

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion St., 
kantp. Broad- 
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

156Pereitą ketvirtadienį A.L.D. j velykų vakare šokiai, nuo ku
rių pelnas bus skiriamas Prole
tarų Meno centrui.

Lyriečių, leidžiamą “setą“ 
Aidas išleido — laimėjo Reti- 
kevičienė, o nuo to “seto“ pel
nas atiduotas drg. Elenai Re- 
tikevičiutei, peš Lyros Choras 
buvo jai neužmokėjęs už ke
lias pamokas.

Buvo apsvarstyta Lyros var
das nuimti nuo Aido, nes lyrie- 
čiai pasirodė nepaisančiais 
Aido, nėjo dainuoti, bet dar 
tūli iš jų bandė aidietes atkal
binėti ir net kenkti chorui.

.Lyros vardas, nutarimu di
džiumos, tapo nuimtas nuo Ai- 
do-Lyros Choro. Dabar cho
ras vadinsis vėl tik Aidu.

Aidas jaunimu skaitlingėja, 
bet daugiau galėtu ateiti jau
nuoliu. kurių Brooklyne esama 
nemažai, ir prisidėti prie Cho
ro. Daugiau jaunimo chore, 
daugiau gyvumo. Seniau, kada 
veik kaip ir nebuvo jaunimo 
Aide, gal ir buvo jaunuoliams 
nedrąsu ateiti prie jo, o dabar kalingas partneris.
jaunimo jau daug prisigyveno- ^0. 205 Franklin St., Brooklyn, N. 
me, tai nedrąsumui vietos ne
bėra. Kuris tik iš jaunuoliui 
ateis dainuoti, ras čionai savo 
jaunų draugų ir draugių ir ga
lės sykiu su visais linksmintis 
Aido globoje.

Korespf S. J. B.

sirinkimą. Narių dalyvavo vi
dutiniai, bet šiaip susirinki
mas buvo gyvas. Delegatai 
išdavė gerus raportus iš daly
vavimo Bedarbių Taryboj, 
Tarptautiniame Darbi ninku 
Apsigynime i? Ateivių Gyni
me. Padaryta tinkami atsilie
pimai del skaitlingo 
maršavimo į vasario 4 
darbių demonstraciją. 
Peleckas pranešė apie 
mą keturių Kom. Partijai na
rių iš šios kuopos, taipgi apie 

naujų narių pačiai 
j | kuopai. Išrinkta komisija pa- 

j sidarbavimui delei būsimo ba- 
; zaro, kurį rengia Tarptautinis 

y)eį. i Darbininkų Apsigynimas. Nu-

PRANEŠIMAS

11 
iki 
iki

narių 
d. be- 

Drg. 
gavi-

Turiu už garbę pranešti vietos lie- I 
tuviams, kad mes atidarėm valgyklą, : 
kurioje gaminame lietuviškus ir ame- ) 
rikoniškus valgius. Vieta švari, pa- Į 
tafnavimas mandagus. Meldžiame i 
užeiti ir persitikrinti.

Su pagarba.
U. RAMONIENĖ.

445 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y. ( 
(23-28)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

A.P.L.A. 22 kuopos susirinkimas 
bus pirmadienį, 1 vasario (Februa
ry), “Laisvės” svetainėje, 8 vai. va
kare. Visi draugai ateikit ir nau
jų narių atsiveskit.

' A. Bakaitis.
( • (25-26)

MEDICIN. DAKTARAS

S. A CERNŪV ,!X
223 2nd Ave. & 14th St.

Room 15, New York
Gydau įvairias ligas:

Staigias ir chroniškas; Odos 
ir kraujo; vyrus ir moteris... 
Padarau išegzaminayimą 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 |

h

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus. .

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUSn~

Telephone, Greenpoint 9-2320

J. GARŠVA
Graborius>

35c.

BROOKLYN, N. Y.

ao

DĖKAVOJU PACIENTAMSo
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JONO ARBA 
PETRO

Petras Naujokas 
Savininkas

Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 
manęs del mano profesijos patarnavimo jų sveikatai 
praeityje ir aš pasižadu taip pat ateityje patarnauti 
jiems savo profesijos srityje, kaip aš tarnavau per 28 
metus.

GRABORIUS
(UNDERTAKER)
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Tai
LIETUVIŲ 

IŠDIRBYSTfiS
CIGARAI

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

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

Telefonas, Midwood 8-6261

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

SKAITYKIT. PLATINKIT
“LAISVĘ.”

B3iugiiiqiiiHHiamoitiamamoiiiamQiiiQiiisiiiaiiisinai»au>3iiiaiiiaiiiaiiisiiioiiiaiiioni!

PARDAVIMAI
PARSIDUODA restoranas arba rei- 

. Kreipkitės poPIRMAS SOVIETU RUSŲ KALBOJ 
PAVEIKSLAS

KELIAS J GYVENIMĄ
Viliojantis ir užžavėjantis vaizdas. Ne

turėsite sunkumo sekdami veikimą su
prasti dialogą, nes yra išdirbta sistema 
ijvertimui kalbos ir išaiškinimui vei
kimo. Jūs negalėsite dasi leisti prasi
lenkti nepamatė to paveikslo.

CAMEO THEATRE. 42nd St.
East of Broadway

Rodo be perstojimo.
Įžanga 25c. iki 1 vai. po pietų, 

nuo 1 iki 5 vai. vakare.

PIRMAS ISTORINIS

A. Damijonaitis Išlošė 
Bylą prieš J. Hermaną

Rengia Brooklyn© Senberniai /

[vyks Sukatoje, 30 Sausio (Jau.), 1932
LIET. AMERIKOS PIL. KLIUBO SVETAINĖJ

80 Uunion Avė., kampas Stagg St., Brooklyn, N. Y.
Pradžia 7-tą vai. vakare

Įdomiausius angliškus ir lietuviškus šokius grieš pa
garsėjusi šioj apielinkėj

Prof. V. RETIKEVIČIAUS Orkestrą
Širdingai kviečiame visus, o ypatingai jaunuolius at

silankyti į šį balių, čia 'dalyvaus ir senbernių vadas 
Jonas Zubavičius, kuris bendrai su rengėjais kviečia 
visuomenę dalyvauti toje istorinėje iškilmėje.

Įžanga Vyram SOc. Ypatai, Moterim 35c. Ypatai

Sausio 28 d. buvo. A. Dami
jonaičio su J. Hermanu byla 

j Municipal Courte, Brooklyne.
A. Damijonaitis nuo 1922 

! metų gyveno pas J. Hermaną 
1 kaipo burdingierius. Jiedu 
I tada labai gražiai pūtiko. Ka- 
‘ da J. Hermanas ėjo kriaučių 
; kbntraktorių biznį 1926 me- 
I tais, tai iš A. Damijonaičio pa
siskolino 4 šimtus dolerių. 
Kiek palaikęs J. Hermanas 
kriaučių dirbtuvę pardavė ir 
pats, nieko A. Damijonaičiui 
nesakydamas, išvyko į Roches
ter!, o iš ten į CIevelandą. 
Tada jau A. Damijonaitis su
prato, kad jo ^geradarys“ J. 
Hermanas apmovė jį ant 4 šim
tų dolerių.

i PAJIEŠKOJIMAI
i

PAJIEšKAU apsivedimui pasiturin
čios merginos arba našlės be vai-

I kų, nuo. 35 iki 40 metų. Aš esu 46 
i metų vaikinas. Daugiau informaci
jų suteiksiu laišku. Meldžiu atsi
šaukti M. Thompson, P. O. Box 465. 
Lavallette, N. J.

(24-25)

PAJIEŠKAU pusbrolio Adomo Stan
kevičiaus, Papiškių kaimo, Zapiš- 

kių valsčiaus, Kauno apskričio. Ne
senai jis prasišalino ir paliko įvairių 
savo daiktų pas mus. Dabar mano 
vyras mirė ir aš turiu kraustytis 
kitur, todėl norėčiau, kad atsiimtų 
daiktus; Meldžiu jį patį tučjaus at-; 
sišaukti arba kas' žinot praneškit jam 
apie tai. Anna Petkunienė, 54 Mc
Kibben St., Brooklyn, N. Y.

(23-25)

IŠRANDA VO.JIMA!
PASIRANDAVOJA 3,4 ir 5 kamba

riai, yra elektra ir maudynes. Taip
gi reikalingas janitorius. Atsišaukit 
pas Zinis, 121 Union Ave., Brooklyn, 
N. Y. Telephone Jamaica 6-7394.

(23-25)

PASIRANDAVOJA fornišiuoti kam
bariai su visais parankamais, ant 

atskiro floro ir su atskirais įėjimais. 
Kreipkitės po No. 110 S. First St., 
Brooklyn, N. Y. Telephone, Green
point 9-1745.

(23-25)

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Kainos po 
10c ir IRe

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.
P. J. Naujokų Cigarų 

Dirbtuvė
361 Broadway,

Brooklyn, N. Y.

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)

BROOKLYN, Y.




