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KRISLAI
Japonija Perkasi Laivus. 
Balsas iš Clevelando.

) Knygų už $3.00 Dykai.
Seno Vinco “Skymai.”

Rašo I). M. šolomskas.

Pirmai Lietuvių 
Darbininkų Dienraitis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Nedėldienių

Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsite, Tik 
Retežius, o Islaimėsite 
Pasauli!

į

Iš Hamburgo Vokietijos prie
plaukos pranešama, kad tenai 

'Japonija perkasi nusenusius 
metalinius laivus. Hamburgo 
^prieplaukoje jų daug stovi ir 
pūsta iš pasaulinio ekonominio JAPONIJOS NAUJ A 

neturėdami KABINETAS

kalba, kad jie bus nugabenti j, TOKYO. Sudalytas 
Japoniją ir ten sudaužyti, o me- naujas Japonijos ministerių 
talas paverstas į amuuiciją. I

Matomai, japonai juos gauna | kai.
pigiai, o dabartiniai jų karo i ministerių politiką ir finan

sų padalinimus. Kaip ži
noma. Japonija anie 49 nuo
šimčių iš visų savo įplaukų 
išleidžia karo reikalams.

krizio priežasties i 
darbo. Japonijos imperialistai 
perkasi tuos laivus ir

žygiai Mandžurijoje imperialis
tus verčia dar labiau ginkluotis 
ir ruoštis 
Sąjungą.

į karą prieš Sovietų

laišką iš Clevelando 
Žebrausko, jis rašo, 

kad A.L.D.L.D. 190 kuopa jau 
pasiekė pereitų metų narių skai 
čiaus kiekį. Tai nebuvo leng
vas darbas, nes viešpatauja bai
si bedarbė, ne tik tai sunku dar
bininkams pasimokėti, bet dau
gelis apleido miestą.

Clevelando draugai mano, 
kad reikėtų jų apielinkėje su
daryti iš A.L.D.L.D. kuopų ap
skritį, nes jiems toli ir Detroi
to ir Pittsburgho kuopos. Su
prantama, įtraukiant Akroną, 

, clevelandiečiai galėtų sudaryti 
jį ir gal veikimas būtų sėkmin
gesnis.

nuo d. J.

sąstatas su pirmininku Inu- 
Jie užgyrė pirmesnių

Išnaudotojai Rengiasi 
Kirst Gelžkeliečiams 

Algas

DRG. KASPARAITIS ATSISAKO PR Aš Y 
TI PAS FAŠISTUS DOVANOJIMO

i stojo teisman ir drąsiai žiū
ri mirčiai į akis. Kada šiuos 
žodžius rašome, gal d. Kas
paraičio jau gyvųjų tarpe 
nėra, bet žudymo priemonė
mis fašistai nesunaikins Lie-

CANTONO IR NANKINGO BURŽUAZIJA
SUSIJUNGĖ 'Rangoon, India. — 

Sein apskrityje padidėjo 
bruzdėjimas prieę Anglijos 
imperialistus. NoJ’s anglam 
pavyko sugauti Ąung Saną 
—vadą sukilėlių, -ir jo ke
turis padėjėjus, bęt kiti pa
bėgo į kainus ir ten organi
zuojasi. Už Auhg Saną bu-

{ “Lietuvos Žinios” iš 1 d. i 
gruodžio praneša,’ kad drg. 
J. Kasparaičio gynėjas siū
lė jam, kad jis paduotų fa
šistų valdžiai prašymą do
vanoti jam gyvastį.

Drg. Kasparaitis pareiš
kęs savo gynėjui Zymontui, 
kad jis verčiau busiąs su
šaudytas, negu ; 
pas kruvinuosius fašistus, 
kad jo, kaipo darbininkų 
klasės kovotojo, pasigailėtų. 
Drg. Kasparaitis nenori jo
kių susimylėjimų iš kruvinų
jų fašistų valdžios. Jis ži
no, kad toji valdžia yra prie
šas ne tiktai j'o, bet visų 
Lietuvos dirbančiųjų. Jis, 
kaipo kovotojas už darbiniu | kioje kovoje prieš darbinin
kų klasės reikalus, drąsiai i kijos neprietelius.

Masinis Judėjimas Privertė Kraugerį Chiang-Kai-Sheką Pa
sitraukti iš Prezidento Vietos. Buvo Ruošiamas Naujas 
Puolimas ant Chinijos Sovietų

tavos darbininkų judėjimo. [Vo paskirta 500 rupių (In- 
Amerikos lietuviai darbi-1 dijos pinigų) dekanų* 

prašysiąs ninkai privalo rengti pami-( *cas Ji sugaus.
tam

Nesenai New Yorke gelž
kelių kapitalistai laikė ben
drą konferenciją su parda- j 
vikais Amerikos Darbo Fe-1 
deracijos vadais. Aiškus 
dalykas, kad jie susitarė ka
poti darbininkų algas. Da
bar išnaudotojų spauda pra 
neša, kad ateinantį penkta
dienį į New Yorką suva
žiuos visų gelžkelių kompa
nijų prezidentai ir padarys 
bendrą sutartį nukapoti dar 
bininkams nuo 10 iki 15 
nuošimčių algas. Jau dabar 
kapitalistinė spauda prane
ša, kad “unijos priims” nu- 
kapojimą. Ką tas reiškia? 
Tas reiškia, kad pardavin- 
gi vadai jau užtikrino iš- Zujevo.; elektros gaminimo 
naudotojus, kad jie padės iš- stotis turės 250,000 kilovatų 
naudotojams nukapoti dar- pajėgų.

už 25 centus įstojimo narys gauj bininkų algas. ------ —
• ' na $3.00 knygų vertes. Įsite- 

mykite tą draugai iš kuopų val
dybą ir taip visi nariai ir kal
binkite darbininkus ir darbiniu-

A.L.D.L.D. vajaus metu kiek
vienam nariui vyrui ar moteriai 
Centro Komitetas skyrė $3.00 
knygų reguliarės kainos verte. 
Daugelis darbininkų įstojo va
jaus metu, pilna atskaita tilps 
vėliau.

Kadangi tas pasiūlymas dau
gelį proletarų paragino stoti į 
A.L.D.L.D. ir kadangi A.L.D. 
L.D. Centro Komitetas turi daug 
senesnių laidų knygų, tai mes 
ir ant toliaus duosime naujiems 
nariams tas dovanas. Reiškia,

Darbo Unijų Vienybės 
Lyga šaukiasi į visus dar
bininkus, kad stotų į kovą 

kės į mūsų organizaciją. Pada-1 prieš išnaudotojų ir darbi- 
rykime, kad per visą metą tęs-1 ninku . pardavikų vadų pla-rykime, kad per visą metą tęs-' ninku pardavikų vadų 
tusi vajus už naujus narius į 
mūsų kovingas eiles.

Kiekvienas naujas narys gali
pasirinkti tokias knygas, kokios 
jam yra pageidaujamos.

mis.

Išsigėrė Gazolino ir 
Mirtinai Apdegė

Tai nauji Liutkai mūsų
Matomai tuos 

atidavė kontr- 
Klampynei,” nes

nėjimus 4 vadų Lietuvos | 
Komunistų Partijos, kurie' 
likosi sušaudyti 27 d. gruo
džio, 1926 metais. O po nu
žudymo tų vadų dar ištisą 
eilę kitų kovotojų sušaudė 
kruvinieji fašistai. Atei
kime visi į pagelbą Lietuvos 
Komunistų Partijai jos sun-

Alkanųjų Delegatų 
Raportai New Jersey 
Valstijoj

Žinios iš Sovietų Sąjungos
DONBASAS. — Paleista jungoje cementas labai rei- 

darban dar dvi turbinos Zu- kalingas prie budavojimo 
jevo elektros gaminimo sto- naujų fabrikų, užtvankų,) 

Pirmoji turbina 50,- kelių ir t.t.tyje. Pirmoji turbina 50,- kelių ir t.t.
000 kilovatų paleista darban ; -------------
spaliu mėnesį, dabar įrengė .vi n j i- 
ir paleido dvi,.kitos dvi bus Milžiniška Bedarbe 
paleistos 1932 m. pradžioje. Viešpatauja Italijoj

Grįžtančių iš l^ashingto- 
no alkanųjų delegatų rapor
tai ir masiniai susirinkimai 
New Jersey valstijoje atsi
bus sekamose vietose.

ELIZABETH — Ketver
ge 8 vai. vakare, Darbinin
ku Centre, 106 E. Jersey St.

HILLSIDĖJ — Penktad.
8 vai vakare, Barclay Hali, 
34 Blov St.

NEWARKE — Penktad.
8 vai. vakare, Rusų name, 
53 Broome St.

Visi lietuviai darbininkai 
dalyvaukite šiuose susirin- 

dele-

vo spėkas prieš Chinijos re
voliucinį darbininkų judėji* * 
mą. '■ ‘ -

Nors iš Nankingo prane* 
ša, kad “studentai” dauge* 
lyje vietų maršavo po rauA 
donomis vėliavomis, bet taį 
galėjo būti proletarai ir tik
tai tam tikri revoliuciniai 
nusistatę studentų būriai; 
Patsai tas studentų judėji
mas ir jų ‘revoliucija” nėra 
dar tikras “revoliucinis” ju
dėjimas. , I

fašistų

kūnuose ir išgirskite 
gatų pranešimus.

RUBRIKAI. — Nauja me
talo liejykla atidaryta, joje 
įrengta moder niškiausios 
technikinės mašinos.

Sverdlovsk.
žinskoje liejykloj, kur dirba 
jauni komunistai^ ten pla
nas išpildytas ant 111 nuo
šimčių — gaminimo metalo.

Senas Vincas ne tiktai eina 
su priešdarbininkiška opozici-. 
ja, bet jis buvo vienas iš kalti
ninkų, kurie skaldė A.L.D.L.D. 
VI apskričio konferenciją ir nu
sinešė organizacijos $157.48 pi
nigų,
organizacijoj, 
pinigus jau 
revoliucinei 
jie turėdami juos savo ranko
se ir tą “skilimą” sugalvojo, 
kąd pinigus užgrobus.

A.L.D.L.D. VI apskričio kon
ferencija vienbalsiai nutarė, 
kad už Jo tokius žygius A.L.D. 
L.D. Centro Komitetas prašalin
tų Seną Vincą iš organizacijos. 
Tą reikalavimą pakartojo kele-

NANKING. — Iš dauge
lio miestų Chinijos suplau
kė 80,000 studentų ir jie 
šturmavo valdžios įstaigas. 
Per pastarąsias 30 valandų 
Nankingo gatvės buvo pil
nos demonstracijų. Demon
strantai šturmavo užsienio 
reikalų ministerio butą, ap
daužė valdininkus ir išvartė 
rakandus. Demonstrantai 
užėmė gelžkelių, telefonų, 
telegrafų ir kitas stotis ir 
svarbias vietas. Kraugeris 
Chiang Kai-shekas pasitrau
kė iš prezidento vietos.

Pastaruoju laiku kilo vi
soj Chinijoj smarkus bruz
dėjimas prieš kruvinąją 
Nankingo valdžią. Japonai 
užėmė veik visa Mandžuri- 
ją ir veržiasi vis gilyn į Chi- 
niją. Chiahg Kai-sheko 
valdžia nieko prieš tai neda
rė ir todėl sukėlė Chinijos 
studentus ir jos neprigul-1 
mybės šalininkus prieš save. 
Tuom pačiu kartu krauge- 
ringa valdžia vėl rikiavo sa
vo armiją bendrai su fran- 
euzais, anglais ir japonais 
prieš Sovietinę Chinijos da- ^kad japQnai nu<?

ikaro maršuoja jau linkui 
j Koshancheno, kuris yfa pas- • 
' kutinę stotis į šiaurius i?.
artimiausia linkui Sovietu, 
miesto Blagoveščensko.

Japonija jai ištikimus chi-’ 
nūs generolus paskyrė vak 

jdininkais naujai užimtose te-

Eina Nauji Mūšiai 
Mandžūrijoj

MUKDENAS. — Šiaurį 
rytuose nuo Mukdeno vėl 
įvyko mūšis tarpe chinų ir 
japonų kareivių. Iš abiejų 
pusių yra užmuštų. Tsitsi- 

Ikaro apielinkėje taipgi eina 
susirėmimai.

Japonai vis didesnius' 
Mandžurijos plotus užima ir 
veržiasi giliau į Chinijąp 
taipgi arčiau Sovietų Sąjun

Paskutinės žinios sa-
ROMA. — Net 

valdžia pripažįsta, kad dar 
nebuvo Italijos istorijoj to- e 
kios baisios bedarbės, ko- Literatūros Platinimą 
kia yra dabartiniu metu. 
Yra 878,000 bedarbių, iš jų Į 
586,000 .vyrų ir 192,000 mo
terų. Ir bedarbių skaičius 
dar vis didėja. Aišku, kad 
fašistinė valdžia sumažina 
jų skaičių, bet ir tai jau di
delė skaitlinė kaipo Italijai. 
O kur dar tie darbininkai, 
kurie tiktai dalinai dirba?

Nuteisti už Komunistų
lį, prieš chinų ' Raudonąją 
Armiją. Tam tikslui su-! 
drūtino savo jėgas anglai ir j 
francūzai išsodino karei
vius pietų Chinijoj. Pasiun
tė daugiau ir karo laivų į 

ir u-

Gruodžio 3 d. kariuome
nes teismas Kaune sprendė 
piliečių Šumausko ir Pikio 
bylą, kaltinamų per Kauno

peš.

Užsidarė

vei-
o generolas

iš Ko-

Indijos

MASKVA. — Baigiamas 
įrengti cemento gaminimo 
fabrikas, kuris į metus lai
ko suteiks šaliai 720,000 to
nų cemento. Sovietų Sąt

VISIEMS A.L.D.L.D. 23 •’ 
KUOPOS NARIAMS .

bet gyvenime tie Japonijos 
tarnai taip elgsis, kaip jiems 
japonai įsakys.

PHILADELPHIA NEIŠ
MOKA DARBININKAMS 
ALGŲ.

“Pilsna”

A. Gilman ir 
A.L.D.L.D. Centro 

Komitetas.

“Daily Workerio” Vajus

miesto ligonių kasų rinki- £J^n^*0S PrieP^au^as i

Aiškus dalykas, kad Chi-1 rjt0rij0Se, taip, kad atrody* 
-nG —s proleta- tų> jog patys chinai valdosi;

LENINGRADAS. — An
troje Leningrado elektros 
pajėgų gaminimo stotyje 
įrengta turbina 24,000 ki
lovatų pajėgų. Turbina pa
gaminta “Stalino” fabrike.

VARŠAVA. — Dvidešim- rpen pa^ jau baigiama įreng- 
ties metų jaunuolis Piec-!tį antra turbina 12,000 ki- 
zerk sodžiuje. Malczew suė- j fovatų pajėgu. Jos bus grei 
jo į laižybas, jog jis gali ger - įaį paleista darban, 
ti gazoliną. Išsigėrė stiklą! 
ir kad parodyti, jog jam tas! 
nepakenkė, užsirūkė cigare-1 
tą. Bet nuo cigareto užsi-| 
degė gerklė ir vaikinas mir- • 
tinai apdegė.

KROSNOJARSK. — Ten 
kur pirmiau buvo dykumos 
į 45 dienas išaugo septyni 
dideli fabriko namai. Į jų 
budavojimą dar bus įdėta 
800,000 rublių. Vasario 1

' d. 1932 metais šis fabrikas 
pradės jau gaminti deguo
nie rūkštį.

3,000 Mainierių Stojo 
į Savo Uniją

tas A.L.D.L.D. kuopų. Jam bu-J ■ QgAGE, W. Va.—3,000
vo pasiųsta pareikalavimas — 
pasiaiškinti. Davę “atsakymą” 
išniekindamas komunistinį ju
dėjimą ir gindafnas renegatus. 
Bet kas svarbiausiai, jis neva ei 
tuoja O. K. paduoto skundo 
nuorašą, o. tikrenybėje į kabu
tes deda savo išgalvotus sabi
nius — tai falsifikatoriaus dar
bas. Matomai, tas žmogus su 
visu įnirtimu ir savo oportunis- 
tiniu užsispyrimu pasiryžo ar
dyti mūsų revoliucinį judėjimą, 
kiek tiktai jis pajėgs. Apsirin
ka, ne tokias ardytojų figūras 
proletarinis judėjimas nugalėjo, 
nugalės ir Senus Vincus.

Darbininkų, judėjimas mar
šavo ir maršuos pirmyn prie

mainierių Scotts Run apie- 
linkėje įstojo į; revoliucinę 
mainierių National Miners 
Union. Nutarė vesti gene- 
ralį vajų už įtraukimą kitų 
mainierių į uniją. Entuzia
stiškai pasitiko * alkanųjų 
delegatus, grįžtančius 
Washingtono.

BATUM. — Jau . baigia
mas įrengti milžiniškas šil
ko audimo fabrikas, jis bus 
paleistas darban šausio mė
nesį, 193Ž metais. Į Tifli- 
so miestą pasiųsta daugelis 
audėjų susipažinimui su šil
ko audimo reikalais, kad fa
briką paleidus jie galėtų 
stoti prie darbo.

Susekta Komunistų Spaustu
vė ir Knygų Sandėlis

KLAIPĖDA. — Klaipė- 
doj susektas slaptas komu
nistų knygų sandėlis ir 
spaustuvė, kurioje buvo 
spausdinamas lietuviu ir vo
kiečių kalbomis nelegalus 
komunistų laikraštėlis. Su
laikyti 6 žmonės. Jie buvo 
suimti beplatindami nelega
lią literatūra. Visi .suimtie
ji pasodinti į kalėjimą ir 
perduoti.. šįaulių apygardos 
teismų • valstybes- •. gynėjui. 
Keli suimtųjų jau buvo mu* 
bausti už komunistinį 
kimą.

Pardavikas Gandhi 
Grįžta Indijon

proletarinių pergalių, o renega- i haudteS leikalų Per
tai pasiliks užmirštyje. Į davikas grįžta is Anglijos 

------- - i atgal į,Indiją. Jis giriasi,
kad daug žingeidumo tu
rėjo Anglijoj. Tas gaivalas 
padeda Anglijos imperialis
tams slopinti Indijoj revoliu
cinį bruzdėjimą. < / į

NIŽNI - NOVGOROD. — 
Prįe milžino automobilių 
fabriko sėkmingai dirba lie
jykla, kurioje gaminamas 
pilkas čigunas. Į šią liejy
klą įdėta geriausios techni
kinės mašinos.

Nąde-

Dabar eina vajus už 
munistu Partijos narius ir 
‘Daily Workerio’ prenume
ratorius. “D. W.” adminis
tracija praneša, kad kol kas 
dar nesukelia distriktai nu
statytas kvotas. Padirbėki
me, draugai, su didesne 
energija. • “Daily Workeris” 
yra masinis agitatorius ir 
propagandistas už proleta
riato reikalus^ Gaukite nau
jų skaitytojų, apsvarstykite 
kiekvienos organizacijos su
sirinkime ir kalbinkite an
glus darbininkus užsirašyti.!

mus platinus komunistų li
teratu ra. Šumauskas nu
baustas 2 metams kalėjimo, 
o Pikis 1 metus kalėjimo, 
bet nuo bausmės Pikis lyg
tinai atleistas.

nijos revoliucinis 
riatas rėmė studentų judėji
mą prieš kraugeringą val
džią, ant tiek, ant kiek tas 
judėjimas padėjo nuversti 

i Chiang Kai-sheko valdžią
Kubos Komunistų Partijos 
Organo Reikalai

Kuboje viešpatauja Ame
rikos imnerializmas ir jo 
agentas Machado žiauriau
siai persekioja darbininkų 
revoliucinį judėjimą. Ku
bos Komunistų Partija yra 
vienatinė proletariato par
tija. Nepaisant žiauriausio 
teroro, bet veikia nelegaliai.

ir sulaikyti dabartiniu laiku į p • g į j 
naujas atakai 'ant cbmų 1 v J
Raudonosios Armijos. Bet 
nereikia manyti, kad jau da
bar Nankingas pateko į dar 
bininkų rankas. Jis kaip | 
buvo, taip ir yra proletaria
to priešų rankose.

Kiek galima spręsti iš| 
paskutinių žinių, tai tarpe 
Nankingo ir Cantono chi
nų buržuazinių valdžių įvy
ko tam tikras susitarimas 

pasidalinimas valdžios

BOSTON. — Šiemet J. 
Valstijose apie 2,000 bankų 
jau užsidarė. • Dabai' devy
ni dideli bankai užsidarė 
Bostone ir nunešė $58,700,- 
000 žmonių įdėlių. Užsida 
rč keletas ir mažesnių ban 
kų. Per visą šalį eina ban 
kų bankrutavimas.

Suprantama, ir jos organas ir pasidalinimas valdžios 
bus nelegalis. Jungtinių vietomis. Kraugerio, Chiang 
Valstijų' Komunistų Parti- Kai-shęko valdininkas Lin- 
jos Antro Distriktd koihile- Sen užims veikiančio urė
tas šaukia Amerikos darbi- zidęnto vietą, o generolas 
ninkus pagelbėti Kubos Chen Ming-shu bus Komin- 
draugams.

PHILADELPHIA, Pa. — 
Miestas neišmokėjo del 26,- 
000 darbininkų algų, nes vai 
dininkai skelbia, kad neturi 
pinigų. Miesto valdžia krei
pėsi į bankus, kad paskolin
tų jai $3,500,000, bet bankai 
atsisako skolinti. Taigi vi
si darbininkai, kurie dirba 
miesto darbus nęgauna mo
kėti. 1

tango partijos ir Pildomojo 
Komiteto prezidentu. Chi
ang Kai-shekas bus pirmi
ninku Apsigynimo Komite
to. Reiškia, jis bus vis tiek 
vyriausias armijos vadas.

Kaip Nankinge —Chiang 
Kai-shekas, taip Cantone— 
Dr. C. C. Wu ir Eugene 
Chen ! yra Amerikos impe
rialistų bernai. Cantono 
valdžioje buvo didelė dalis 
Anglijos imperialistų šali
ninkų, bet veikiausiai ky- 
dantis Chinijos proletariatas 
ir besiplečianti revoliucija 
valstiečių tarpe tuos impe
rialistus privertė: jungti sa-

A.L.D.L.D. 23 kuopos 
susirinkimas atsibus sek-' 
madienį, 20 d. gruodžio; 
10 valandą ryto, ten pat, 
kur buvo ir pereitą kartą, 
tai yra pas d. P. Oliką, 
1517 Charlo te St, Bronx, 
N. Y. Visi draugai ir 
draugės būtinai dalyvau
kite šiame susirinkime. 
Bus nuo Centro Komite
to atstovas. Visi narįai, 
kuriuos pereitą kartą išsi
vedė A. Matulevičius at
eikite į šį susirinkimą.
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KOVOKITE PRIEŠ NAUJĄ HOOVERIO
DARBININKU APIPLĖŠIMO PROGRAMA
Sudrūtinkite Kovingą Darbininką Bendrą Frontą už Tuojau- 

tinę Pašalpą Bedarbiams ir Bedarbių Apdraudą
Amerikos Jungtinių Valstijų stambiųjų, kapitalistų pelnų.

Komunistų Partijos . Maršuotojai reikalavo —L
Atsišaukimas “7 valandų darbo dienos be al-

j klasės1. Hooverio valdžia atsa
kė pląnu ženklinimuj ir,paver
gimui .sveturgimių darbininkų, 
įvedant federalę pirštų ant>- 
spaudos ir registravimo siste
mą ir padidinant diskriminavi
mo sistemą prieš milionus*'tų 
darbininkų. Hooverio valdžia 
atsakė pareiškimu: “deporta
vimo įstatymas turi būt sudrū- 
tintas.”

’ Baduolių Maršavimas buvo, 
atviras protestas prieš politinę 
reakciją ir terorą prieš -darbi
ninkų klasės < 
prieš laužymą darbininkų tei

gsiu kalbėti ir susirinkti, orga
nizuotis ir streikuoti. Kapita-. 
listines valdžios atsakymas yra 
teroro padidinimas sulaužyti 
darbininkų ir farmerių pasi
priešinimą.
; DARBININKAI! Hooverio 
sumanymai sudaro programą

keliuose! : Budavokite revoliu* 
cines darbo unijas! Suvieny
kite ir suorganizuokite visus 
teisinguosius darbininkus Ame
rikos Darbo pėdėracijos unijo
se atsikratymui supuvusios, 
biurokratinės vadovybės — di
džiausių priešų bedarbių ap
draudos ir begėdiškiausių iš
davikų streiko kovų!

Nei cento nuo algų!
algos dalį laiko dirbantiems i 
darbininkams! Prieš atleidi- 

. . mą ir masinį mėtymą iš dar-
organizacijas, 'bo!

i »

Daugelis įstoja į Komunistų Partiją ir į 
Jaunyjy fauiusty Lygą per Masinį Mi
tingą, Išklausę Alkanų MaršuoL Raportų

Pri-

gų nukapojimo ir 6 valandų 
darbo dienos mainieriams, 
gelžkeliečiams ir jaunuoliams 
darbininkams,” reikalavo pil-

Beždžioniška Gaziėta 
I: ' ■ — -ii ’< H 

Man irgi pateko į rankas 
i “Naujoji* Klampynė”, visi trys 
‘pirmieji numeriai, kurie mane 
■ labai nustebino. Esu matęs ir/ 
i visokių pakraipų laikraščių, bet 

, 'tokio “monkiško” (bezdžioniš-
i CARNEGIE, Pa.—11 d. gruo- kalbėtojų, kuris labai vykusiai | ko) laikraščio, kaip ta “Klam- 
džio įvyko A.P.L.A. 3-čios kp. ir suprantamai visus dalykus j pynė”, tai dar nebuvau matęs, 
svetainėj bedarbių masinis mi- 'aiškino ir plačiai išdėstė, del-j Prūseika, Senas Vincas ir ki- 
tingas. šis mitingas buvo su- ” — . . .
rengtas Glendales ir Heidel-J priešingas bedarbių reikalavi-i bėtf, kad jie kokie buvo, 
bergo Bedarbių Tarybų, kur imams: dėlto, kad jis atstovau-1 
buvo skaitlingai pasitikta ai-'ja kapitalistus, na, o į bedar- 
Ir n n n G. .-V -J ' Iii 11 <1 «-* 4^11 w m 1 r- vv 4 4-

svetainėj bedarbių masinis mi- 'aiškino ir plačiai išdėstė, del— j Prūseika, Senas Vincas ir ki- 
c... !į<0 pOnas Hooveris taip yraltijųkamarotainorisvietui įkal- 

, tokie,.
ir tebėra, būk jie buvę geri ko- 
munistai, tokie ir “tebėra.” > 

kanųjų maršuotojų į Washing- bių fondą turėtų patys kapita- Taip Prūseika pirmame nume-* 
‘ 11 delegatai. Kaip 8 ,listai sumokėt; to jie baisiai Į ryj savo ’’Klampynės“ ir rašė,

’’kokie buvom, tokie esam.“
Aš manau, kad tai L. Prusei- 

kos yra teisingi žodžiai — ko- » 
kie jie'buvo veidmainiai, tokie - 
ir tebėra. Kada jie buvo Ko
munistų Partijoj,' tai tik žo
džiais reklamavosi save komu-; . 
nistais, o ne darbais;- o kaip 
prisiėjo reikalas dirbti kohiu- i 
nistų' darbą, tai vyrai sprūko iš •% 
Partijos laukan, kai svirpliai iį!

Mci apuiduud, nes uin. pci n.v- užpečkį, arba buvo išmesti kaipo 1 ’ 
va gali darbininkai iš kapita- netinkami, ir dabar tame už- : 
lįstų ką išgauti, o ne kitaip., pikyje sulindę jie čirškia: 
Aukų sulinkta alkanųjų mai-[<<mes komunistai, mes komunis-

Nei cento naujoms taksoms 
nuo išnaudojamų darbo ma
sių, nuo darbininkų ir biednų- 
jų farmerių. \ Priverskite tuos, 
kurie darosi pelną iš masių 
skurdo, mokėti nuo savo turto 
subalansavimui jų pačių graf- 
to, karo rengimo valstijų ir fe- 
deralės valdžios biudžetų! ,

ir i bedarbiai! 
Vasario 4 d. tai bus diena na
cionalės kovos prieš kapitalis
tų atakas'; diena kovos už be
darbių i apdraudą. Rengkimės 
prie tos dienos. Rinkite para- 
šus ir užrekordnokite savo rei-!

. ... kalavimus dels. bedarbių ap-
Tai yra programa visų kapi- draudos masiniais užgyrimais.

Organizuokite plačias bend-

kapitalistinio išėjimo1 iš kri- I ... , . ,. ... 
zio—programa tolimesnio dar-! ir,ar^
bininkų pavergimo, tolimesnio 

jsumąžiniipo ; masių gyvenimp 
normos, didesnio teroro ir per
sekiojimo, imperialistinio ka-Į visus ’Darbininkus ir 

spaustuosius Farmerius!
Į Dirbančius ir Bedarbius 

Darbininkus! !
Didysis Nacionalis Baduolių ' darbo paskirstymo tarp dau- talistinių partijų, republikonų ! .. ........ ______ ___ ____ _

y giau darbininkų už mažesnį at- ir demokratų, ir taipgi kapir |ro

nų algų dalį laiko dirbantiems V° prieš Sovietų Są-
; darbininkams ir darbininkėms, jungą, 
{kurie išnaudojami sulig plano

Maršavimas į Washingtona ri
d. gruodžio buvo didelė išreiška lyginimą.
milionų darbininkų nepaliauja-! Bado ir karo valdžios'atsa- 
mo reikalavimo bedarbių ap- kymas, kalbant per Hooverio 
draudos. Akyse plačiųjų daroo pranešimą kongresui, I 
masių Nacionalis Baduolių Mar- uveikmingesnė proga suma- 
savimas numaskavo prezidentą žinti operavimo iškaščius,” kas 
Hooverį, kongresą ir jo kapita- reiškia naują algų nukapoji-< -į > 
listines partijas ir reakcionie- -% •• v z-J ■%.» Lx •» « v* 1 r » > 1 1

talistų lekajaus socialistų i D^d^rbių Apdraudos 
partijos. Visas Amerikos Dar- ,
bo Federacijos viršininkų vei- darbiiiinku

; kimas atkreiptas pravedimui j -i • n • buvo fno rivnfrrfllYine KnrrSrliuH a ličiu ! .

listines partijas ir 
rius Greenus ir Wollus, kaipo pradedant su drastišku algų 
sąmoningus 
nius priešus 
nų ir vaikų.

Darbdaviu 
šalį, griebėsi priemonių 
bedarbius ir Alkanuosius 
šuotojus — griebėsi atviro gin- nes taksas ant visų įplaukų 
kluoto slopinimo ir provokaci- nu° virš $5,000 į metus.” 
jos, begėdiško šmeižto, ir krei- Hooverio bado valdžia atsakė, 
pėsi prie 1 
Amerikos Darbo Federacijos _
dų.- < Užsibarikadavo nuo mar- mn^ų ma$ių, aptaksuoti men- įjamų Mr. Mušte, apie bedar-
Suuluju punvijus cunujčt, numci-, . “ . . „ ♦ . *•' j
svąidžiais, slaptaja policija ir |biednėjusių farmerių ir nuban-! 
laitįmo kareiviais; ir tuo būdu i kr?.tevuslos smulkiosios burzu- 
pairbdė tikrąjį .kapitalistinės de-':azBos' , , . , . , ■
mokratijos veidą. Wall Streeto Baduoliai Maršuotojai reika- 
valcįžia panaudojo priemones lavo “Visus karo fondus paves- 
terpro ir demagogijos ne del ti į bedarbių apdraudos fon- 
tOfįkad valdininkar būtųr ne^i- dą/? j’eikąlayo>.yąd/kviečiai ir 
noję Nacionalio Baduolįų1 Mar-' medvilnė, ką Federate Farmų 
šavįmo tikslų « ir ? reikalavimų, I Taryba laiko sandėliuose, kai- 
bet/del to, jog jie suprato, kad j po rezervą karui prieš įovie- 
spfiįos, stovinčios už reikalavi-! tų Sąjungą, būtų paversta į 
mą; bedarbių apdraudos, smar
kiai auga visoj šalyj.

Darbininkai! Audringu pro
testu turi būti atsakyta į begė
dišką ir brutališką pasielgimą 
išnąudotojų ir jų valdžios, del 
atmetimo maršuotojų reikalavi
mo-! šimteriopas padidinimas 
organizacinių pastangų atsiekti 
bedarbių reikalavimus turi būt 
mūsų atsakymas.

Nuo kovo 6 d., 1930 m., 
kuohiet darbininkų masės 
spontaniškai demonstravo už 
bedarbių apdraudą, ir nuo va
sario 10 d., 1931 m., kuomet 
darbininkų delegacija, pasire
miant pusantro miliono para
šų, patiekė bilių už bedarbių 

judėjimas už bedarbių apdrau
dą 'Nacionalio Baduolių Mar-

mą ištisai darbininkų klasei, iao.pru-fl; 
—j__ — agentai.

ir nedorus 
bedarbių, jų

kaišė, kuri

ton, D. C 
vai. šio 
Kreisberg “atidarė mitingą” ir 
paaiškino mitingo tikslą. Visų 
pirma perstatė delegatus, ku- . 
rių buvo du. Pirmas kalbėjo d. ; 
J. Vaišnys angliškai (nes jis 
čia augęs, tai jam gerai sekasi 
ši kalba). Jis aiškino, kaip jie 
pradėjo maršuoti iš Pittsburgo 
į Washingtona ir kaip jie pa- i

I rodavo Washington© gatvėmis, 
'ką jie matė ir girdėjo toj sosti
nėj, ir kaip vėl maršuotojai su
grįžo į Pittsburghą. Antras de
legatas kalbėjo M. Nanek, len
kų kalboj, ir šiame susirinki
me buvo daug lenkų.. Jis taip 

; pat plačiai išaiškino, ką jie 
A ... ^eaos, maršuodami patyrė. Delegatų

vasario 4 d., įtraukiant naują :rapOrįas buvo priimtas su di- 
stiatą, isp eciant. c|eRu u^gyrimu ir ranku ploji- 

naujas teritorijas, 'u
i persigeriant į diibtuves ir iš- j pQ cjeieg.atu raporto d. pir- 
j keliant bedarbių. apdraudos ;minillkas perstatė kalbėti d.
■ programą darbinmlui masine- ^ary. Kaimoff. Ji yra dar jau-i 
se organizacijose. Tose masi- ,na bet'labai gabi kalbėtoja, 
nese konferencijose privalo . Prad6dania ka]bgti

vakaro pirm. d. S į bijo, nes tas jų pelną labai .su- 
imažintų, o kadangi Hooveris 
[yra pats kapitalistas, todėl jis 
ir jo visa kapitalistinė valdžia 
griežtai priešinga bedarbių ap- 
draudai. ’ . - , ,

Drg. Shapa Magino visus be
darbius ir dirbančius darbinin
kus dėtis į Bedarbių Tarybas, 
ir organizuotis, ir visiems kar
tu kovoti už bedarbių pašalpą 
bei apdraudą, nes tik per ko

šavimo lėšoms $4.00. Taipgi 
susirinkusieji pasiėmė nema
žai blankų parašų rinkimui 
ant vasario 4-tos, čia pat į 
Komunistų Partiją įstojo 5 
nauji nariai, ir visi šimto nuo
šimčių amerikiečiai baltveid- 
žiai. Nemažai gauta ir jau
nų darbininkų į Jaunųjų Ko
munistų Lygą, nes čia apie 

pabrėžė J dvi savaitės, kaip susiorgani- 
j būt iškeltieji Remiami įeikala-1 j<ad §jįas mitingas yra Glenda-1zav0 lokalas iš apie 20 narių.

; !le įstorinis mitingas, nes jį su-; Visi Jaunieji Komunistai yra 
suteikti ■ rengg Bedarbių Tarybos, o šias proletarų vaikai, maimerių ,v .
bedal- Tarybas, kaip sako ir kapita- bei plieno darbininkų (labai | J* nnsbjęs, kad uarsiąs moti 

listai, organizuoja ir vadovau-. gera medžiaga.. (J. G. ) 
ja komunistai. Taip, mes esa

tos programos begėdiškiausiu ’ 
būdu. Kiekvienoj tų kapitali- { 
stinių partijų viešpatauja ka-1 

ranka ir kapitalistų 
Kiekviena tų partijų 

naudoja savo rūšies demago
giją apgavimui masių. jvimai atmokėti bonus buvu-1

Begėdiškas demokratų pro-'siems kareiviams ir 
pašalpą

klasi- nukapojimu gelžkelių darbi-
žmo- ■ ninkams.

Baduoliai Maršuotojai rei-{testas kongrese prieš Hooverio tuojautinę 
valdo kalavo “aptaksuoti kapitalą irjtaksavimo planus yra priemo- biams. 
prieš pelnus korporacijų ir trustų, nė išvengimui protestų, kurie!

|bių tarybas, apimančias pla- ,me komuldstaį jr mes organi- 
! ciąsias bedarbių mases. jzuojame visus bedarbius, ir

{reikalaujame tuojautinės pa
talpos ir apdraudos visiems

Mar- j taipgi uždėti laipsniškai dides- Budavokite tvirtas bedar-
kils prieš tai. .

Veidmainiškos prakalbos pa-1 čiasias bedarbiu mases.
vie”,ių ,k?ngres? \iarių ir ^uštil Organizuokite bedarbių ko- 

(jmitetus blokuotę ir kaimynys- 
, bedarbių gulyklose ir Į

rądikališki prižadai socialistų
kapitalistų batlaižių, i pasiūlydama uždėt taksas ant partijos vadų ir grupės apga-1 įgse, bedarbių t.

va{gyvenimo reikmenų del darbi- [vikiškų progresyvių, vadovau- "beduoniu linijose?
_ __ _____________ ...v;r-“ainklĮ niasių, aptaksuoti men-’jamų Mr. Mušte, apie bedar- Dcllb;A; 1 ‘ 

šuofojų policijos armija, kulka- |kas įplaukas darbininkų, nu-ibių apdraudą yra ne vien tik ■ fai-meriai!
.......................... ............ikiA^nSincm folini irnnhan.ipaSekmė darbininkų spaudi-!

įmo, bet yra dajis priemonių, darbininkų klasė auga < 
sąmoningumu ir sėli .

darumu. Darbininkų klaše Žėn- !darbin7nkus Tj’kuriu7 
gia pirmyn, masių veilfi^as aū-

pavergtiejiDarbininkai ir
! Toje masinėje ko-

tai, mes komunistai buvom ir 
esam.”

Beje, jie skundžiasi, kad kai 
kuriuos iš Partijos išmetė. Bet 
jūs turėjote žinoti, kad už ne- 
dirbimą Partijos darbo, už lau
žymą jos principų ir disciplinos 
turėsite eiti laukan.

Tuo gi tarpų jiems pradėjo 
ir kokie tai stebuklai vaidintis. 
Taip antai, Senas Vincas antra
me numery j savo “Klampynės” 
rašo, kad jam beariant žemę,

na švenčiausią. Aš manau, 
kad taip mąstydamas beariant 
žemę Senas Vincas greičiau iš
ars kapitalistišką nagaiką pa
čiam sau ant skūros.

Toliau Senas Vincas savo fel
jetone stebisi, kaip j dm galėjo • • v 1 »• •

Beje, pora savaičių atgal 
čia tapo suorganizuota Me
talo Darb. Industrinės Lygos 
lokalus iš 25 
organizavimo

:bedarbiams ir jų šeimynoms. Komunistų _ , . . .
j Ir šitokį skaitlingą istorinį mi-|kuopelė, kuri yra jau taip | per vieną naktį išdygti ; ragai;: 
tinga komunistai suorganiza- skaitlinga nariais, kad tuoj i ir uodega. O aš manau, kad • 
— ir aš čia kalbu vardu Ko-! bus perskelta į dvi: Carnegie, j Vincui jau senai yra išdygę ra- ?

i viena, o Glendalej ir • gai ir uodega prieš komunisti- 
Heidelberge bus kita.

narių.
darbą

Partijos

Tą visą 
atlieka 
vietinė

vo, ir as čia Kalbu varau ko- ous 
Įl/ri®s kajhlalistų ofensyvą munįstų Partijos į visus bedar-'bus 

oigam- bius ir dirbančius. t . ....
Taipgi ji atsikreipė į jadnūs Masiniame! ; mitinge i buvo -dasiprotėjo.

čia 'bUVb lapinį 200 publikos, -piĮną A,P^-j
, ^ajsi į/Be- -.svetainj. Į)ąr |nįeka'da! ’maiuių?; </

darbių Tarybas ir-sykiu kovo- "šioj švietaiiiej tiėk pdblikošihnųj^ątų-įį 
tų su suaugusiais darbininkais, .nebuvo. ‘ < ; ' j . , •

Paskutinis'kalbėjo d. P. Sha-Į Taipgi reikia-ištarti ačių A. i bet^ svietui nori įkalbėti, kad ; 
pa, Metalo Darbininkų Indus- j P.L A. 3-čiai kuopai ųž suteiki- j geresni komunistai už par- 
trinės Lygos organizatoriusx>!EL, mą svietainės veltui. Į tijiečius, b ‘komunistai parti j ie-
Shapa yra vienas iš gety&usių I; ' ' ’

nį judėjimą, tik jis dabar ką :ką naudoja kapitalistai Jungti- į zacįnju 
nėse Valstijose išsklaidymui įir 
sudaužymui didėjančio, bend*- p”""" 

ga, į priešakį išeina nąujps spė
kos iš kovojančių eilių.

‘ Komunistų Partija, da:rbininr 
kų avangardas ir vadas masinių 
kovų patampa tvirtesnė.! Dar
bininkai! Siųskite visus pasi
ryžusius kovotojus į, Komunistų 
Partiją! Darbininkų klasė at
liko milžinišką baduolių mar
šavimą po tvirta Kom. Partijos 
vadovybe. Baduoliai 
tojai!
Stokite į Komunistų Partijos 
eiles.

Ugnis kapitalistų klasės ata
kos/prieš darbininkų klasę pir
miausia būna atkreipta prieš 
darbininkų vadą — Komunistų 
Partiją. Darbininkai, dirban
tieji ir bedarbiai — masiniai 
remkite savo Partiją. Atsiųs
kite tūkstančius naujų spėkų 
iš ^dirbtuvių, kasyklų; iš dar
bininkų klasės širdies į Komu
nistų Partiją.

“Daily Worker,” Komunistų 
Partijos organas, yra aštriaų- 
ias ginklas revoliucinių darbi- 

vasa- ninku rankose ir drąsiausias 
Padidinkite savo vie- priešas kapitalistų ir jų supu-! 

|tines kovas už atatinkamą pa-1 VUsios sistemos “D. Workeris”! 
Baduoliai Maršuotojai jv^^'iškeHdteTtYr- ’ PP!talist« t?^nuS-!

' šų šmugelišką, graftu persisum 
kusią labdarybės sistemą ir 
reikalaukite, kad miestų, vals-* 

itijų valdžios >ir! federal© .vai- 
i •

re i ką 1 ay o, /ką d/kvi eč ia i ir
rd : darbininkų,- pasipriešinimo 
prieš kapitalistų puolimą.
; DARBININKAI ! Tiktai Ko
munistų Partija, kuri organi
zuoja darbininkus nuvertimui 
kapitalistinės išnaudojimo ir 
priespaudos sistemos, parodo 
revoliucinį kovos kelią prieš 
kapitalizmo atakas; nurodo 
revoliucinį kelią išėjimui iš to 
krizio, įsteigiant darbininkų ir 
farmerių valdžią, kaip kad gy
vuoja Sovietų Sąjungoj, ir bu- 
davojimui socialistinės draugi
jos.

Komunistų Partija, kuri va
dovauja kovą nugalėjimui ata-

svetainė.
Argi- bereikia didesnių veid* į 

įMeni jų yra iš Ko* '! 
_įp&rtijos išmesti, o ki- ■> 

t tį patys hįio jos darbo pabėgę, 
įkalbėti, kad Į

duoną ir drabužius del bedar
bių. Wall Streetas po veid
mainystės skraiste atsakė 
$644,650,000 karo biudžetu 
del armijos, laivyno, paskyrimu 
bilionų dolerių atsteigimui bu
vusios Karo Finansų Korpora
cijos.

Ta Finansų Korporacija bu
vo naudojama darymui neišpa
sakytų pelnų del bankierių iš|kų ant darbininkų, atsišaukia 
skerdynės ir kraujo pereito pa- į darbininkus tvirtai pasiprie- 
saulinio karo. T" ’--------- ...........Ir ta korpora-■ sinti ir nugalėti Hooverio ba- 
cija bus naudojama, kaipo pa-1 do programą,, sudarant pla- 
matas neprieteliškiems žings- čiausią bendrą kovos frontą, 
niams ir karui prieš Socialisti
nę Tėvynę. >

»M,,p»ueKe un.ų UZ ueua.u.ųi, Baduoliai Maršuotojai rei- 
apdraudą, iki gruodžio 7 d., ■kf‘la,v<<Padaryt' galą visa! bru- 

taliskai negrų masių diskrimi
navimo ir lynčiavimo sistemai,

numaskuojant ir nuo masių at
skiriant kapitalo tarnus, Ame
rikos Darbo Federacijos biuro
kratus ir socialistų partija.

DARBININKAI! Mobili
zuokite ir organizuokite savo 
spėkas del Nacionalės Bedar-1 si

šaVbno pavidale pasiekė orga- yeikalayo, kad valdžia persto-Apdraudos Dienos— 
nizacinio masinio veikimo laip- akstinus ir gynus kapitahs- rio 4 d 
snį tų ir stambiųjų žemes savinm-1

Masės darbininkų vis didės- lynčo ir žmogžudystės gau- gaj dej kiekvieno bedarbio-h 
U « c v 1 Q Q UodiiAhni l\/l o vdimf m n 1 } * * . . . I 1niu*Skaičiumi stoja uz bedar- J ; i. .... ...

bit| p.p.draudos reikalavimą, pažymėjo, proletannj so idaių- 
Jie’taipgi išmoksta, kaip kovo- J?a ba tųjų ir negrų, pastaty

dami negrus darbininkus dele
gacijos vadais' ir ■ Baduolių 
Maršuotojų atstovais, Kapita-; džia. tuojaus paskirtų <reikalim 
hstai atsake naujais lynciavi-|^ag gumaa pinigų bedarbių su- 

šelpimui, ir kad tuos* fondus 
kontroliuotų patys darbinin
kai . u

Organizuokite platesnes ma
sės kovai prieš mėtymą bedar
bių iš stubų, už nemokėjimą l. ' t 1 • I • 1 I •

tų ir stambiųjų žemės savinin-

tį už savo svarbiausius reika
lavimus. Načiohalis Baduolių 
Ma&šavfi^hš parodė ne vien tik 
msAių pasišventimą ir pasiry
žimą kovoti, bet parodė drga- ... ... . . .
nizacini darbininkų sugt*ukną> nl‘° cW>tol ir
ir >al«ta, yykinti savT pla- 
nusr, gerėsniam išstatymui savo !?’ . j1-j yemok a ų
reikalavimu ' numatomas kandidatas j prezi-
Baduolių Maršuotojų 

vfmai—Hooverio V

dentus. . * jReikala- 
Valdžios 

Atsakymas
E Visus Nacionalio Baduolių

Matavimo reikalavimus buvo ro veteranams, 
kapitalistinės valdžios brutališ- soj šaly pilnai parėmė tą rei- 
kas; atsakymas—NE! kalavimą, išrinkdami šimtus

Gruzdžio ’7 d. Amerikos buvusių kareivių, kaipo savo 
daroininkų klasė per Naciona- atstovus maršavimui. Kapita
lu Baduolių Maršavimą patiekė listinė valdžia į tą reikaląvi- 
savb programą tuojautinių rei-'mą Hooverio lūpomis atsakė: 
kaląvimų, kad prašalinti alkį,'“Aš esu priešingas bile ko- 
Skuędą, ligas ir badą. Gruo- 1
džib 8 d. vadovaujanti bankie- 
rių; klifca per savo, atstovą 
Hodverį paskelbė valdančio
sios! klasės programą išnaudoti 
rar^ų flktifdą, kurį sudarė ka-;

* pit’alistims krizis, padidinimui

Maršuo-
Visos šalies ir valstijų!

Alkanyjy Delegatus Grįžtant, New Britaine,Conn 
Puikiai Pasitiko

NEW BRITAIN, Conn. —- 
Gruodžio 12 d., 10-tą vai. iš 
ryto, paskirtoj vietoje darbi
ninkai susirinkę keletas šim
tų laukė pargrįžtant alkanų 
keliautojų.

Neilgai trukus pasirodė tro- 
kai su delegatais, kurie dai
nuodami per miestelio širdį at- 
pyškėjp į Paradise Parką.

Tuojau moterys delegatam 
suteikė obuolių. O patys de
legatai pradėjo pasakoti apie 
tai, kaip juos darbininkai vi
su keliu sveikino, pasitikdami 

^miniomis po keliolika tūks.tan- 
jčių.

Tiesa, tai buvo įdomu kląu-

** čiai esą tik bimbistai. Tai ma
tote, kaip jie nori svietui akis 
apdumti. Mislija sau, gal 
panašiai pavyks darbininkus 

i apmulkinti, kaip sekančiam ap- 
i sakymėlyj gudruoliai apmulki- 
no girtą žmogų turguje.

Vienas nusigėręs žmogelis 
nuvedė savo paskutinę karvę į 
turgų parduoti. Pirkliai mato,

i kad girtas ir pradėjo jo klausti, 
i kiek jis nori už tą žąsį. Iš pra- 

, ... . . įdžios girtuoklis perpyko ir su-kuomet delegatai norėjo pa-iriko. ar jūs nematote, kad čia tieldL kongresuijr■ pačiam P>e'I kal.vS. 0 ne žąsis, Bet pirk. < 
tiek/ 

ir girtuoklis toliaus pradėjo pas 
mąstyti, o gal ir žąsis, kad vi
si pirkliai vadina ją žąsim.

Tačiaus viena skaudžiausia 
nelaimė buvo, kad nepasirodė 
kalbėtojas. Tad visi skirstėsi į 
lyg nusiminę, neišgirdę to, kas . 
dėjos pačiame Washingtone, i

zidentui bedarbių reikalavi-...... y . x . . liai tvirtino, kad žąsis ir mus.
Veikiausiai ant greitųjų Be

darbių Kuopa vėl rengs pana
šias prakalbas ir tada kalbė-
tojai būtinai turės pribūt. Ko- vargšas, galų gale, ir par- 
del šiuo syk nepribuvo, dar iki davė krn’vę už žąsj.

Bet Amerikos lietuviai dar
bininkai nėra pragėrę proto, 
kad duotųsi- prieškomunisti- 
niams oportunistams panašiai 
apmulkint.

šalin prūseikinius veidmai- * 
Inius, kurie nori svietui 'įkalbėk ! 
ti, kad jie esą tikriausi ir ge- 1 
riausi komunistai, neprigulėda
mi Komunistų Partijai! O.Ą 
tikruosius! komunistus jie vadinį 
na trukšhįiadariais, užsispyrė-/, 
liais ir kitaip. Patys gi nieko/ 
nedaro! prieš kapitalistinę sis
temą, o “laukia,” kad komuniz
mas savaime pasidarys, kaip' 

leido! lioterijos; tikėtus ' !• po 50 : vištukas išsiris iš kiaušinio, 
centui kur -žadama $£5,000 Tačiaus, tikriau sakant, jie ne-, 
laimėtojui, kuris atspės, kokis laukia komunizmo, bet jo bijo- 
žmogus -atims sau gyvybę, nu-1 sk “ “
šokdamas nuo tilto,-—juodas' 
ar baltas,. vyras ar moteris 
ir kokio amžiaus. Ir tas 
nis, matyt,, gerai sekasi, 
rint sulig kapitalistinių 
kraščįų. Policija turi jau 
'tikietų užareštavus, 'bet' 
davinėtojo dar nei vieno, 
sas Ridge Road tiltas apstaty-1 nį. 
tas policija. Tik nežinia, J

šiol neąužinota, kas dėjos su 
kalbėtoju.

Koresp. No. 2.

_ __ » biurokratus, socialistų ' syfis jų kalbų, nes valdančio-.į 
partiją ir Mušte apgąvikišku^ĮB, Llasė tokip ma’ršavimo la-

1 progresyvius. į ! '• •!;: i blausiai neapkentė. Tik pasi-
DARBININKAI!

' “Daily Workeri!” i ^f>s. dld#au.-
t'ūkĮąnčius naujų skkįtytojų,Pritarimą, riedriso valdan- 
haujų prenumeratų Rėmimui ^Pjji klasę judint heĮ Vięną al- 
“Daily Workerio.” Sudarykite > Y^ks-
blatų tinklą darbininkų[Uįės/ ^t į Washington^ taip it!;at-

DARBININKAI! ' Rerhkit'fe I dėkavojant ętarbiriinkų masėm, 
■':m didžiau- 

j orei. pi. ibcmiuą, iiv^vtl’ISO Valdail- 
čioji klasę judint he| vięną al

pbnjdentų sudrūtinimui ?'-Ėaily 
Workerio” ryšių su plačiomis 
masėmis visuose šalies kampuos!

■ Sudarykite grupes “Daily Wbr-

Žmogaus Gyvybė ant 
Lioterijos

; ROGH.ESTĘR, N., Y.—Atrodo 
j(joki^as dalykas, bet tai yra 
tikra^ęisybe, irtas viskas de
dami cWilKuHoji | alikso ? ‘šalyj, 
Amęiįikoj/- RočhęsteryĮj- yra 
baigiamas statytis haųjąs' Ridge 
Rohd; tiltas per .Gėnessee upę. 
Ir tuoj' susidlarė^kompanija,, iš-1

gal- '
^Laisvėje” buvo minėta, kaęl 

gruodžio 20 d. turi įvykt ma
sinės prakalbos Lietuvių Sve
tainėje, bet tai buvo klaida. 

; Prakalbos buvo sušauktos 
. Į šias prakal

bas. susirinko labai daug dar
bininkų. Lietuvių svetainė bu
vo-pilnutėlė; net buržuaziniai 
laikraščiai, kurie visuomet pri
pratę mūsų skaičių s.umažint; 
ant ryt paminėjo, kad buvę 
300.

Tame susirinkime ūpas bu
vo labai pakilęs, taip kad at
sinešus lietuvių kalba brošiū- 

į “Komunizmo Pagrin
dai,” kaip bematant ir išpir
ko. T^ip pat neužteko Labor 
Defėnderio, nei Daily Worke- 
rio. Išplatinta apsčiai ir ki
tokių anglų kalba brošiūrėlių. ■;.. i i ;! : l ,• • i ■’",

Baduoliai M[aršuotojąi reika- Jrąndos, už suteikimą veltui gą- i S?dįa 
vo pilno bonų atmokėjimo zb, elektros ir visuomeninio b p. c ** ra^irm kot {prakalbos b 

■• , 7 . ,.,v. . gruodžio 13 d.nrisoK, linkui dienos dtdzmjų , ...n .
lavo pilno bonų atmokėjimo 
buvusiems kareiviams ir tinka
mo atlyginimo sužeistiems ka- 

Bedarbiai vi-

kiam pratęsimui išlaidų Vete
ranų pagelbai.”

Bacįuoliai Maršuotojai reika
lavo sustabdyti persekiojimą 
sveturgimių, ką kapitalistai 
naudoja, kaipo priemonę su- 
kriušinimui visos darbiiiilikų

aptarnavimo bedarbiams! (
Kovokite prieš kiekvieną 

diskriminacijos aktą prieš ne
grus ir sudarykit nesulaužomą 
darbininkų klasės vienybę — 
baltųjų n1 juodųjų!

Nugalėkite planus pavergi
mui sveturgimių darbininkų!

Atsakykite į algų kapojimo 
ofensyvą, išvystant karingas 
streiko kovas!

Dirbtuvėse organizuokite 
bendro fronto komitetus prieš 
algų kapojimą ir už bedarbių 
apdraūHą! Praplėskite revo- 
lihcinį darbo unijų judėjimą 
dirbtiiV&Se, kasyklose ir gelž-

virtos,
kovų u^, bedarbių apdraudą!

Šalin apiplėšimo programa 
bado jr karo valdžios!.

Lai gyvuoja revoliucinė kla
sių kova!

Ginkime Sovietli Sąjungą!
Šalin kapitalistų klasės tar

nai — socialistai ir darbo biu- 
■ rokratai!

Pirmyn linkui darbininku hla- j raišių
sės pergalės! - -• ‘ ■

Pirmyn linkui proletarinės re
voliucijos!

A.J.V. K.P. Centralinir.
Komitetas. . .........

LYNDHURST, N. J. — { 
biz- Gruodžio 13 d. vienuolika Į 
,žiū"| vaikų ant tuščio loto susi-’/ 

kūrė ugnį ir žaidė. Vienas 
par_ I atsinėšė bombą iš namų, 
Vi J kaipo žaislą, ir įmetė į ug- 

, Bomba sprogo ir tris 
ką i vaikus sužeidė—-vienas su- 

jie daboja, ar kad kas nešok-, keistas pavojingai.
tų nuo tilto, ar jie patys nori 
pasipinigauti, atspėdami bei 
norėdami išparduot daugiau 
tikietų. Tas policijos susiku’o- 
pimas ant tilto sukelia dar 
daugiau žingeidumo; o Ame-

rikoj taip žmonės .jau. įpratinti 
Dėt išauklėti—juo daugiau blo- 
fo, tuo daugiau biznio.
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Meisteris Frazeologijos Suvedžioja ir
Mulkina Darbininkus

Atsimenu pereitoj
D. 7-to Apskričio metinėj kon
ferencijoj laikytoj rugsėjo 6 d., 
1931 m. So. Boston, Mass., vie
nas delegatas iš Worcester.

K Mass., ginantis skloką, bet ne
turėdamas geresnių faktų kuo
mi ją gint, argumentavo sekan
čiai: "palaukite kol išeis tar
naująs laikraštis. Pamatysime, 
o 
imsim e, 
kovosime prieš jį.’’ 
bedamas įrodinėjau, kad mos 
turime darbininkiškus laikraš-1 gebės 
čius “L.” ir “V.' 
darbininkų klasės

z juos turime platinti ir
Gi sklokininkas Pruseika ren
giasi leisti prieškomunistinį 
laikraštį. Ir kuomet jis išeis, 
tai bus nauja bala su tokiais 
pat purvais, kaip ir pirmieji 
buletinai. Pažymėjau, kad dar
bininkai turi kovoti su priešu 
tuojaus, kol priešas dar silpnas 
tebėra, o ne laukti, kol jis su-’dalyvumą toje kovoje, kurioje 
stiprės. Greit po tam drg. D. desėtkai tūkstančių darbininkų, 
M. Šolomskas ritmiškai pritai-i kaip liūtai ėmėsi su kapitaiis- 
kė tam būsiančiam (dabar jau i tais 
esančiam) šlamštui atatinkamą j apkapojimo. 
užvardinimą, būtent, ‘ 
Klampynė.” Dabar toji 
pynė” jau pasirodė.

(^kas daugiau? Darbininkas, ku-

A.L.D.L. cine gazieta, zaikoma prieš dar-į 
bininkų klasės vedamas kovas i 
po vadovybe Komunistų Par-1 

1 tijos i)’ abelnai prieš kovas su | 
kapitalizmu. Aišku, kitaip nė 
ra ir būt negali.

Nežinau, kaip dabar jis jau- " 
čiasi tas draugas, kuris siūle 
mums palaukti “klampynės” ir 

; nekovoti prieš oportunistus, j 
gal jis bus ir go as; tai pri- Nežinau, kaip ir kiti suklaidinti 

o jei .blogas, tai tada ■ darbininkai jaučiasi pamatę ir 
Tada kai- pasiskaitę tą prieškomunistinį 

lamstą. Manau, jeigu jie su- 
komunistiniai protauti, 

kurie gina tai nemažiau jiems teks čiaudė- 
reikalus ir ti, kaip ir nuo pirmesnių prieš- 

remti. ■ komunistinių bujetinų. Juk 
dabar, rodosi, kiekvienas darbi
ninkas turėtų matyti, kaip po
nas Pruseika savo “Klampynė
je” tiesiog užgiria Lawrence 
sklokininkus, kad jie neklausė 
streiko vadų ir nieko neveikė, j 
kad pagelbėjus tą sunkią kovai 
laimėti; giria, kad visai neėmė

I kų grūmosi su ginkluota polici- kie buvote veidmainiai, tokie ir 
i ja; kuomet šimtai buvo areštuo- esate, 

dabar, 
zis it 
purtė 
mo pamatus; ir tik dabar, kuo- ■ 
met jau net 12,000,000 bedar- ■ 
bių vien tik šioj šalyj karžygiš- 
kai-nejuokais pradeda vesti 
griežtesnę kasdieninę kovą už 
duoną, už išlaikymą 
savo ir savo šeimynų 

___  kruvinos darbininkų kovos prieš 
be, arba į badą privertė ir jus nusimas-

99

——-
žėnų v. Dauskių k. pas Jur- 
joną V., minant linus Kar
deliui Andriejui 16 metų 
amžiaus, gyv. šlaptikių km., 
Andriejavo v. linų minamo
ji mašina sutriškino galvą 
ir Kardelis tuojau mirė.

persvelnios taktikos iš mūS'ų 
pusės linkui jų. Jie vis drąsiau 
ir drąsiau suko savo pragaištin- 

įgą lizdą darbininkų klasėj.
Pasekme neužtenkamai griež- 

i tos mūsų kovos iš pradžių prieš 
veidmainį Pruseika— Butkų--
Strazdą, jiems pavyko kiek 
daugiau darbininkų sudemora- 
lizuoti ir lengviau išleisti “Nau-į 

tai tos ’ “ a v i i ijjj1 11 ę su .senais pur-1 
|vais. Naujo, žinoma, jie nieko 
neturi; tie patys purvai jau ir 
pirmiau visais pakampiais bu
vo drabstomi prieš komunistinį 
judėjimą. Tik nesuprantu, ko-į 
del buvo ir yra daroma taip1 
daug ceremonijų su taip vadi
namais lyderiukais kaip, kad 
M. Bacevičius ir kiti. Rodos, 
tebeesąs mūsų tarpe? Juk tai 
sklokos agentai, palikti ardy- 1 
mui mūsų darbų, sulig Prųsei- 
m°andos.kaUS Strazdo ko' į rių paslaptingai dingo tar-

Draugai, nesigailėkime griež- ką Račkauską vienas 17 me-; 
i kelias jums baisus, gręsia pavo- tesnio žingsnio prieš sąmoningai^ amžiaus vaikinas 
•jus jūsų poniškam elegantišku- priešą darbininkų klasės, net j 
Į mui. Prie to dar ir oportunis- į nežiūrint ir to, kad tas mums.

Skirtumas tik ve kame: 
kuomet ekonominis kri- 

audringas uraganas su- 
viso pūvančio kapitaliz-

jjami, brutališkai mušami ir 
i kankinami; ten, kur pats Pru- 
i seika, kad ir oportunistinėmis
akimis Įžiūri, kad “ten ėjo tik
roji klasių kova”, tai pruseiki- 
niai sklokininkai nei nosies ne
parodė tos kovos lauke. Kuo
met tūkstančiai kovingų darbi
ninkų pikietavo dirbtuves, lan-

1 kė streikierių masinius susirin- 
! kimus, tai sklokininkai tupėjo 
sulindę fašistiniam kliu!
kur nors planavo ardymą soli- kuoti ir parodyti kovojančioms! 

j darumo darbą. Tai buvo sklo- masėms savo tikrąjį veidą. Nes 
l kos prieškomunistinis žygis lau- jūs ponai prilipote liepto galą.

o i Jūs turėjote pasirinkti tik vie-
7-; na kelią: arba į atvirą kovą už

. J i kovą 
prieš algų kapojimą; į masines

apgindami savo algas nuo 
šlamštui atatinkamą j apkapojimo. Kuomet visoj 

Naujoji 1 Lawrence miesto istorijoj dar 
“Klam- nebuvo tokios karingos kovos, ! 

Na, ir kokia buvo dabar po vadovybe sigiria: 
Darbo Unijų Vienybės Lygos ir' esam.” 

rys bent elementariškai susipa- Komunistų Partijos, tai sklokosljūs 
žinęs su komunistiniu revoliu-į vadui ponui Pruseikai 
ciniu judėjimu, tuoj pasakys, ,“Kraucevičiaus komanda 
kad tai niekas daugiau, kaip tik ' daugiau niekas, 
sklokos išperėta kontr-revoliu-J 25,000 streikuojančių darbinin-
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TŪKSTANČIAI
DARBININKŲ
LAUKIA JO ' '

gyvybės I 11 fni Klampynę

dėjusių į priešų liogerį. Ten 
vieta visų renegatų, spjovusių 
ant darbininkų klasės kovų. O 
mes klasiniai sąmoningi darbi
ninkai su geriausiais draugais j 
ir simpatikais komunistinės ide-1 
jos ir sovietinės tvarkos rėmė
jai ; už sugriovimą kapitalizmo 
ir įsteigimą proletarinės dikta-( 

.tūlos drąsiai žygiuosime linkui .j . _ appripo N’TTA
į komunizmo po raudona vėliava i1 IX UU
pilnoj vadovybėj Komunistų- BULVIENES 
Leninistinės Partijos, kurios 
kelrodžiu yra Komunistinis In
ternacionalas.

J. M. Kdrsonas.

į žyniui darbininkų vienybės, < 
j dalinai ir paties streiko laužy „ _________ t
imas. Ponas Pruseika .skloki-1 bedarbių apdraudą;
ninku tą nedalyvavimą streiko
kovoje užgiria per savo “Klam- demonstracijas prieš imperialis- 
pynę” ir tai vadina “darbiniu- tini karą ir už apgynimą atei- 
kišku susipratimu”. Matote, i vių darbininkų ir Sovietų Są- 
kaip greit Pruseika pamainė i jungos, arba išstoti prieš komu- 
savo kaili. Kaip šutintas pru- ’ nistinį judėjimą ir dardėti į 
sokas. Tik taip dar nesenai I socialfašistų abazą, 
barstė revoliucines frazes, dan
gstėsi raudona skraiste, vadino 
nesusipratėliais tuos, kurie ne- 

| norėjo stoti kovos laukan (jis 
pats, tai niekad atvirose kovo
se nedalyvavo), o jau dabar už
giria tokius ardytojus.
mą
vadovybę nublukęs ponas Pru-į 
seika jau vadina darbininkų 
susipratimu.”

Ir dar savo “Klampynėj 
“kokie buvom, 
Kas gi to nežino, kad 

niekad geresni i
tiki Tik jūs buvote gudriai prisipla- 
irikę prie darbininkiškų organi-

Pirmasis i

M. J., iš. Tulnikių 
Mažeikių v., vakare gerokai 
užvalgęs bulvinės košės, 
staiga krito žemėn, šaukda- 

'mas, kad jam pradeda pil- 
i vas sproginėti. Skubiai nu- 
vežus į ligonine ir gydyto- 

DINGSTA DARBININKAI jui padarius operaciją, ras- 
Lieporiu dvare, šalę Šiau- ski‘v$e ’’M**: Per. ku‘ 

- - - -- ;rią ant žarnų issiliejusi su-
navęs pas to dvaro savrnin- įgytoji Daktaiai

is mirties išgelbėjo jį.
Rač-'------

kauskas, užklaustas del din-

; IŠ LIETUVOS

imtu. JT tl<_- LU UČH 11 UUUl LUI11B- I 11CZU UI 111L 11 IV, n<xu L cuo mumo . . v v. .

tinė logika neleidžia. Gi ant-' šiandieną ir daugiau kainuotų, i P1 iezascl^> atsakęs, 
ruoju keliu jums saugu, nes neri Kad ir nemaža kūno dalis su- Kad. išėjęs pas savo giminai- 
pavojaus. šiuomi keliu daug ■ g e d usi—gangrenuota, vistiek Čius, bet pas giminaičius 

Iš.stoji- j’enegatų nudardėjo, riedate ir 
ą prieš Komunistų Partijos,jūs į jums prigulinčią vietą.

Tie ponai perdaug ilgai šildė-į
I si mūsų tarpe. Ir reikia pri- 
j pažinti, kad tūlų draugų buvo 

” pa-1 stambi klaida manyti, kad tuos ! 
tokie i ponus dar vis galima bus per-!

Įjieškant nerasta.
Prieš trejetą metų to pa

ties Račkausko
i žuvusi tarnaitė, kurios mir
ties paslaptis iki šių dienų

tikrinti—pataisyti.
nebuvote, sąmoningi oportunistai, sužiniai njn]<u klasės

1 X c ---Kuomet apie|zacijų ir gudriai dangstėtės re-! 
čių darbiniu- voliucinėmis frazėmis. Jūs to- i

ardė ir griovė mūsų 
tarpe neužtenkamai

-! sąmoningų darbininkų.
Jūs to-! sinaudodami progomis
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KAINA 25 CENTAI
PLATINTOJAMS

reikia tą dalį nupjauti delei ap-j 
saugojimo kitų, sveikų kūno 
dalių. Tinkama operacija su
teiks daugiau sveikatos visam I 
komunistiniam organizmui.

Ponas Pruseika su pirmu 
numeriu savo “Naujosios Klam- liko neaiški, 
pynės” jau pasirodė pilnoj nuo- Dingęs vaikinas tarnavo 

. ’ .ai.po gybėj bjauriausiu priešu darbi-1 pas Račkauską beveik me- 
vipnvhp ’.. v ------- ■ I.slelsd.arnas I tus laiko ir algos dar nebu-vwuyuęimazgotę> J1S vlsai nusimaskavo I o.qvpc

klasiniai | nuo (jabar jį pažins darbiniu-1 V • i i ] i
Jie. be-1 }<aį, kaipo atvira priešą savo į dalykas, kad tas
Iaikčsl i klasės. O darbininkų ‘klasės darbininkų išnaudotojas be- 

---------- . ■ priešai, pradedant su socialfa- ne žudo darbininkus,
! šistais ir baigiant su tikrais miau dingo mergina, dabar ■ 
i fašistais irgi pažins poną Pru-ljaunas vaikinas.
! seika ir ko. ir vis daugiau sa- j

ijJend™i š°k„s I MAŠINA SUTRIUŠKINO
GALVĄ I 

Lapkričio 20 dieną Vevir- 'lĮj

46 Ten Eyck Street 
Brooklyn, N.Y.

! klumpakojį. Tą frazeologijos 
i meisteri dabar greit pažins 
| darbininkų masės. Pažins jį j 
! ir tie darbininkai, kurie dabar į 
| yra suklaidinti vienokiu ar ki-1 
! tokiu būdu. O pažinę grįš į 
' d a rbininkiškas organizacijas, 
' kurių tikriausiu vadu yra tik 
: vienas visam pasaulyj, tai Ko
munistinis Internacionalas . ir 
jo sekcijos-Kompartijos kiek
vienoj šalyj. Po jo raudona 
plevėsuojančia vėliava Sovietų 
Sąjunga pergalingai žygiuoja 
pirmyn jau penkioliktus metus. 
Po ta pačia vėliava vadovybėj 
J. V. JKompartijos žygiuojame 
ir mes, šios šalies klasiniai są
moningi darbininkai. Kas gi 
norės pasilikti taip beviltingai 
toj liūdnoj Pruseikos 
nėj,” lemiančioj vien 
darbininkams, o ne 
ateitį ? Oportunistas

; su savo smulkiaburžuazine ide
ologija delei geresnio suvedžio
jimo nekuriu darbininkų nesi
gaili frazių. Jis savo “Klampy
nėj” nepamiršta Įkergti vieną 
kitą sakinį ir apie Komunistų 

j Partiją. Tai veidmainio buč- 
j kis. Mat, jis tame meisteris, 
! sprendžia, kokio kabliuko rei-! 
: kia tam tikrom žuvytėm. O' 
i prie to ir kokią medegą užmau-1 
ti.ant to kabliuko. Už tai tas 
frazeologas iki kol dar jis ir 
maknoja po tą klampynę. Bet 
ar ilgai? Ar ilgai darbininkai j 
leis save taip apgaudinėti?

Galimas daiktas, kad dalis 
: darbininkų visuomet bus ne-, 
’ susipratėliais, bet- didelėj did-! 
žiumoj darbininkai pradės sta- Į 
tyti šitokius klausimus: Bet pa-j 

. lauk, broli Pruseika, tu visuo- 
' met kalbi apie Komunistų Par-! 
! tiją, apie Sovietų Sąjungą ir 
į t. p., bet pasakyk tu mums, ko-1 
kią gi Komunistų Partiją tu, 
reprezentuoji? Juk tik vienai 
Kompartija ir vienas Kominter-j 
nas visam pasaulyj, kurio įsa-' 
kymus tu nepildai; už kontr-re- i 
voliucinį-prieškomunistinį veiki
mą tu likai išblokštas lauk iš 
Kompartijos; jai nenusilenkei, 

į kaipo darbininkų klasės vadui; 
I savo oportunistinę kepurę pas- 
! tatei augšČiau visko—augščiau 
i viso pasaulio revoliucinio judė- 
Ijimo! Tai apie kokią gi Kom
partiją tu čia dabar barškini? 
Ar neprasmegai tu tik į opor
tunistinę balą ir dar mus ne-

I kaltus nori įtraukti paskui sa- 
vęs ?

Jeigu taip, jeigu neklausei 
i augščiausios vadovaujančios įs- 
Į taigos-Kompartijos, tai ir smegk 
,sau vienas! Smegk, kur nus
mego Trockis, Lore, Lovesto
ne, Gitlowas ir eilė nudar-

“Klampy- 
pragaištį 
šviesesnę 
Pruseika

o

o

o'

o

"o'
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O

o

o

o

O

o

o

o

o

tragingai

Dingęs vaikinas tarnavo

MENININKŲ ŽURNALAS
Lapkričio Laidos 

NEW MASSES Jau Gatavas

Tai specialis leidinys apie 
. Sovietų Sąjungą

Daug straipsnių yra žymių 
rašytojų, kaip tai:

Jcshua Kunitz, Louis Lozow- 
ick, Leon Donnen, H. Rosen, 

Burck, Gellert, Gropper, 
Bard ir kitų

I
Lietuviai darbininkai, užsi

sakykite platinimui ir skaity
čiui ta svarbu žurnalą pi r- i

Jo kaina 15c kopija 
Prenumerata Metams $1.50

NEW MASSES 
63 W. 15th Street 

Nev/ York City

jnMOĮĮĄĮ
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Kiekvienas klasiniai susipratęs darbininkas ir darbo valstietis pri. 
valo skaityti vienintelį leituvių kalba literatūros, politikos ir visuo 

menes mokslu iliustruotą darbininkų žurnalą

“PRIEKALAS
“PRIEKALAS”—teikia eilių, apysakų, vaizdelių ir aprašymų, • 

vaizduojančių SSRS, darbininkų ir darbo valstiečių gyvenimą, 
kovą ir j atsiekimus socialistinės statybos fronte ir iš Lietuvos ir 
Įritu kapitalistinių šalių darbininkų ir darbo valstiečių gyvenimo 
ir kovos. “PRIEKALAS” rašo visais aktualiais proletarinės lite
ratūros klausimais. x

“PRIEKALAS”—-turi nuolatinį skyrių “Socialistinė SSRS, staty
ba”, kuriame plačiai nušviečiama socialistinė SSRS, statyba, kul
tūrines revoliucijos laimėjimai ir aprašinėjama svarbesnių SSRS, 
soicalistinės pramonės, sovchozų ir kolchozų vienetų gyvenimas ir 
augimas.

“PRIEKALAS”—skiria daug domės antireliginei propagandai ir 
turi pastovų skyrių “BEDIEVIS”, plačiai nušviečia įvairių tiky
bų, kunigų, popų ir kitų darbo žmonių priešų, prisidengusių tiky
bos skraistėmis veikimą ir darbus.

Be to, “PRIEKALAS” turi nuolatinius skyrius: “Kapitalo šaly
se”, “Iš revoliucinio judėjimo istorijos”, “Biblijografija ir kritika”, 
“Satyros” ir kitus. “PRIEKALAS” eina 1 kartą į du mėnesius 
48 puslapių didumo.'

Kas užsirašys 1931 m. “PRIEKALĄ”, gaus nemokamai įdomų 
proletarinės poezijos rinkinį “Kovos keliais.”

Platytojams, kurie išplatins ne mažiau 5 egz.—5% pelno, kurio 
išplatins ne mažiau 10 egz.—10% 
giau egz.—15% pelno.

“PRIEKALO” KAINA:
SSRS.: Metams 1 r. 50 k.

ue— r.auiagnemažiz
6 Mėn.
Atsk. egz.

Amerikoj; metams
6 Mėn.
Atsk. egz.

Vokietijoj: metams
6 men. 1.
Atsk. egz.

Lietuvoj: atsk. egz.

pelno, kurie išplatins 25 ir dau

m.

75 k.
25 k.
$1.00 

50c. 
20c.

3 m.
50 f.
50 f.

30c.

IŠSI RAŠYT “PRIEKALĄ” 
GALIMA:

Redakcijos adresu: 
MOSKVA, Nikolskaja 10 

Centroizdat, Periodsektor, 
Red. “PRIEKALAS” 

AMERIKOJ “Priekalą” ga
lima išsirašyti be to dar per 
“LAISVŲ”

SSRS. “Priekalą” galima iš
sirašyti ir visose pašto įstai
gose.
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TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška PIRTIS Turkiška
Flushing Russian and Turkish Baths, inc.

M. TEITELBAUM, Manadžeris
Įžanga Dieną ir Naktj 50c 

Subatos vakare 75 centai
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

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



Puslapis Ketvirtas
>

Proletmeno Sąjungos Antro Apskričio 
Koncertas Norwoode

I !■ J '

SCRANTON, PA

Ketvirtad. Gruod. ’ 17, 1931 >.
: r: z : ; i i'

Proletmeno Sąjungos Antras le kas nurodys, kur svetainė 
koncertą ir randasi. Mašinoms pasistatyti 

ovn*uo, gruodžio vietos pakankamai palei pat
19 d., State Armory, Norwood, ’svetainę.

--Mass. Programa bus didelė ir 
įvairi, štai bus:

, 1. Massachusetts Meno Są- i 
jungos Antro Apskričio Cho- i 
ras iš 150 dainininkų po vado- 1 
vyste d. Edw. Sugar.

2. Lillian Kavaliauskaitė, 
mezzo soprano, iš New Yorko, 
pirmu sykiu Mass, valstijoj.

3. Florence Garman, profe-
• sionalė akrobatė šokikė iš Bos

ton, Mass.
4. Tumainis, tenoras iš Wor-

• cester, Mass.
5. Mišrus kvartetas iš Bos

tono.
6. M. Paraliutė, coloraturos 

soprano, iš Worcester, Mass.
7. Vyrų kvartetas iš Wor- 

’ cester.
8. V. Gurskis, smuikininkas

I iš Framingham, Mass, 
į 9. Merginų kvartetas iš So. 
’ Boston, Mass.

10. Vyrų choras iš Monte
llo, Mass.

į Pianistė Izabelė Jarmolavi-
• čiutė iš Norwood, Mass. Or- 
. kestra—Bert Orris and His 
’ Musical Reviewers iš Brock- 
’ ton, Mass.

Koncertas prasidės lygiai 7 
’ vai. vakare. O šokiai nuo 8 :30
• vai. ir iki 12-tai nakties. Sve- 
« tainė randasi pačiame miesto 
‘ centre. Atvažiavę į Norwooda

klauskite State Armory, ir bi-

Apskritys rengia 
šokius, šeštadienį

Šturmingas A.L.D.L.D. 39 Kp. 
Susirinkimas

13 d. gruodžio įvyko A.L.D. 
L.D. 39 kp. susirinkimas, ku
ris buvo gana “karštas“ — 
šturmingas, žinoma, tik kaip 
kam. Mat, į šį susirinkimą 
pribuvo vietinis sklokos unter- 
oficierius Antanaitis, kurio ar
mija susidėjo iš jo pačios ir 
dviejų jo gerų draugų. Anta
naitis atėjo išreikalaut, kad 
kuopa įrodytų jo prasikaltimą, 
už kurį kuopa uždarė jam 
duris, padarydama nutarimą, 
kad iš Antanaičio daugiau ne
priimti į A.L.D.L.D. mokestis 
ir jį skaityt išmestu iš šios or
ganizacijos už aktyvį veikimą 
sklokoj. Antanaitis reikalau
ja formalio skundo, kuriame 
būtų įrodyta jo prasikaltimas, 
bet pirmiau, negu kuopa tai 
padarė, tai Antanaitis, pats 
prieš save
kuopai, tai padarė. Nes be 
Ilgų išvedžiojimų, storai pa
brėždamas jis pareiškė, jog 
jis agitavo ir dabar agituoja 
už skloką 
“Klampynę’ 
“bimbizma,1
giau nereiškiąs, kaip tik grio- 

,’vimą, draskymą ir galvažudy- 
:stę.” Ir tokį “didvyrišką“ pa- 
I reiškimą padaręs, dar turi An- 
{tanaitis sklokiškas akis reika- 
I laut įrodymo jo nusikaltimų 
prieš A.L.D.L. Draugiją ir 
visą abelnai revoliucinį judėji- { . . .
mą! O kad dar daugiau pri- Į dideliu, bet darbininkiškų or- 
duot svarbos savo tokiam iš- Įganizacijų yra daug ir judėji- 

tai Antanaitis už-Imas gana didelis. Veik kas

šiek .tiek pinigų , už kuriuos ga
lėtume jį čia nusipirkti.:

Rašykite šiuo adresu:
J. Carson,

31 Public Square, 
Room 47, Wilkes-Barre, Pa.

Patys su sa
pnes organi- 
ir principus, 
už savo klai-

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

ateikit, yra svarbių reikalų aptarti. 
Taipgi bus renkama kuopos valdy
ba. Atsiveskit ir naujų narių.

Sekr. N. Astrauskiene.
(296-298)

PHILADELPHIA, PA.
T.D.A. 9 kp. susirinkimas įvyks 21 

d. gruodžio, 8-tą vai. vakare, 995 
N. 5th St. ’ Draugai ir draugės, yra

daug svarbių reikalų šiame susirinki
me aptarti. T.D.A. reikalai Phjla- 
delphijoj yra kritingoj padėtyj, o vi
si žinom politinių kalinių padėtį ir 
jų bylų vedimą. Kad pagelbėti, rei
kia eiti į susirinkim-us ir šį tą j>a- 
gelbėti. Kuopa turi virš 90 narių, 
o lankosi į susirinkimus apie 20/

Sekretorių*.
(296-298)

darbi-

L. Kavaliauskaitė 
Mezzo-Soprano 

Kviečiame lietuvius
ninkus skaitlingai atsilankyti 
ir paremti darbininkišką dailės 
organizaciją. Įžanga mote
rims 50 centų, vyrams--75 cen
tai.

Kviečia visus
Proletmeno Sąjungos 
II Apskritys.

jeigu gina griežčiausiai komu- 
njstinę pusę ? O prie to, dar ir 
Indriulių nesugauta, bet paleis
ta “antis” į sklokos pusę su
teikė “faktų” pulti Klevinską, 
būk jis (K.) organizavo ir va
rinėjo kokusus, kad išmesti 
Antanaitį iš A.L.D.L.D. Bet 
kur faktai? Nėra. Reiškia, 
žmonės jieško priežasties, kad 
pavaduoti tikslą, 
vo darbais išeina 
zacijos taisykles 
bet kaltina kitus
das ir griovimo darbus.

Dar Antanaičiui atėjo į pa
gelbą ir vienas jo ištikimiau
sias apgynėjas. Bet beginda
mas taip toli nuėjo į kraštuti- i 
nybes, kad net ir spaudoj ne
tinka minėti jo žodžius ir el
gesį. Bet pasirodė, kad An
tanaičiui apgynėjas visai be
reikalingas, hes Antanaitienė 
ir už visus “advokatus“ gali 
geriau atlikti darbą. Vargu 
būt galima rasti lygią Antanai-

patarnaudamas itienei ir tarpe gyvojo rožan
čiaus davatkų. Tikrai nepa
vydėtinas poniškas liežuvis.

Nos susirinkimas ir gana il
gai nusitęsė, bet dalykas dar 
neužsibaigė; dar kitame susi
rinkime tas pats bus kuliama.

Rumboniškis.

už Prūseikos 
prieš nelabąjį 

kuris “nieko dau-

GRAND RAPIDS, MICH
Bėgamieji Reikalai

Mūsų miestas nors ir ne taip

MONTELLO, MASS.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo lietuvių skyriaus susirinkimas 
bus sekmadienį, 20 gruodžio, Liet. 
T. Name, 10-tą vai. ryte. Visi na
riai būtinai ateikit, yra svarbių rei
kalų apsvarstyti.

Komitetas.
(298-300)

PHILADELPHIA,PA.
Bedarbių Raportas.

Rengia Bedarbių1 Tdryba, įvyks ne
dėlioję, 20 d. gruodžio (dec.), 1931, 
lietuviu tautiškoje svetainėje, 928 E. 
Moyamensing Ave., Philadelphia,'Pa., 
prasidės 2-rą vai. po pietų. Malonėkit 
susirinkt kuo skaitlingiausia, ir iš- 
ti delegatų margavusių į Washingto- 
ną raportą, kurį išduos patys delega
tai. Tai yra labai žingeidus įvykis 
darbininkų istorijoje, kurį turėtumėm 
išklausyti.

Kviečiame visus ir visas dalyvauti. 
__ Bedarbių Taryba.

(298-299)

SCRANTON, PA.
.. Svarbios Diskusijos.

i A.L.D.L.D. 39 kuopa rengia disku- 
l sijas sekmadieni , 20 gruodžio, Inter- [ 
j national Hall, 427 Lackawanna Ave., | 
i virš Woolworth dešimtštoriė. Prasi- I 
dės 2-rą vai. po pietų. Bus disku- į 
suojama apie pavojų naujo imperia
listinio karo ir mūsų kova su skloka.

{Kviečiame atsilankyti visus lietuvius 
I darbininkus,—tuos, kurie pritaria dar
bininkiškam veikimui, ir tuos, kurie 
simpatizuoja ir net dirba del sklo- 
kos. Visi galėsit liuosai išreikšti sa- 

i vo mintis ir apginti vieną ar kitą 
puse.

Rengėjai.
(298-300)

SHENANDOAH? PA.
Lyros Choro susirinkimas

DEL NOMINACIJŲ I PILDOMĄJĄ TARYBĄ:
S.L.A. nariai darbininkai! Ginkite savo reika

lus. Statykite į Pildomąją Tarybą tokius S.L.A. 
narius, kurie priešingi dabartinių S.L.A. ponų; 
pragaištingai politikai. Darbininkų Opozicijos, 
Komitetas pataria visiems nominuoti sekamus iš-, 
tikimus ir kovingus 1 S.L.A. narius į Pildomąją- 
Tarybą: - 1 1 ’ ; ! ■- >. • i .

Prezidentas—J. GATAVECKAS, ' “
S.L.A. 128 kp. narys, Carnegie,

Vice-prez.—M. MOCKEVIČIUS,
S.L.A. 116 kp. narys, Swayersville,

Sekretorius—J. MILIAUSKAS,
S.L.A. 286 kp. narys, McKees Rocks,

Iždininkas—P. MAŽEIKA,
S.L.A. 35 kp. narys, Wilkes-Barre,

Pa

Pa.

Pa.

įsireiškimui, ,---- ---- --------
įtraukia prūseikiniai-sklokišku (vakaras yra koks nors susirin 
’tonu: “Kas, ar ne mes jus vi- 
isus atvedėm iš bažnyčių, iš 
'parapijų ir padarėm tokiais, 
kokiais jūs šiandien esate? 
Kas, ar ne Prūseika suorgani- 

’ zavo ir išaugino A.L.D.L.D.?
Ar ne mes išauginome drau
gijas ! ? Reiškia, tik du žmo
nės buvo visam revoliuciniam 

McKees Rockse masinis mi-; judėjime ir veikime tarp lietu- 
--- - - ....... jvių—Prūseika ir Antanaitis;

i “ ’ * ! Prūseika išaugino A.L.D.L.D.,
jmoj iš lietuvių darbininkų. Ado Antanaitis A.L.D.L.D. 39 
i ~ T . o . u . ’kp. Trockis irgi sakė, kad jisjp.L.A. 2-ra kuopa davė veltui j Jykdg ln.oletaiĮnę Rusy?j re.
i svetainę ir dar delegatų pasiti-! voliuciją, kad jis sumušė De- 
jkimui is iždo paaukojo $25.00. ',angius> francūzus ir visus im- 
į Masiniame mitinge surinkta ’ perialistus, o tie visi desėtkai 

! tūkstančių geriausių karžygių 
i $6.34. -raudonarmiečių, kurie padėjo
i Kalbėjo trys delegatai, d. E. i^vo gyvybes, bekovodami už I /i 1 4- n 4- I » rx ' I’iia a Iri 11 i ia O
Briscoe, Metalo
Industrinės Lygos organizato-i - - -................ ....
rė. Pirmininkavo ir lietuvių ! . ...... . ,
kalboj kalbėjo d. J. Gasiūnas.j'nų1mlnC1.'J Salvos ir su
Susirinkimas buvo entuziasti-1 
nis. Pasmerkta teroras, priim-1 
ta telegrama, reikalaujanti 
paliuosuoti politinius kalinius. 

-1 Ant galo iškelta klausimas 
-’apie suorganizavimą tarptau

tinės bedarbių tarybos. Pirma 
čia buvo suorganizuota lietu
vių bedarbių kuopa. Dabar 
nutarta ją perorganizuot į 
tarptautinę. Visi su tuo sutiko 
ir tojaus apie 100 naujų prisi- 

i rašė.

Pittsburghieeiai Gražiai Pasitiko Bedarbių
Delegatus, Grįžtančius iš Washingtono

PITTSBURGH, PA.— Gruo- . kovą už bedarbių apdraudą
džio 9 bedarbių 
dėjo gryžti iš 
Automobiliai ir

> po kito rinkosi prie
N svetainės, 822 Canal St. 

gatai atrodė labai suvargę,
* suodini, išbadėję. Tačiaus pas 

juos mihtantinė dvasia, revo
liucinis pasiryžimas visur ma
tėsi. Revoliucinės dainos nuo
latos skambėjo.

Vakare buvo duota gera va
karienė visiems delegatams. 
Pittsburgho darbininkai suau
kojo pinigais ir maistu, kad tik 
geriau pasitikti savo kovoto
jus, kad juos nors sykį paso
tinti.

Buvo suruošta keturi masi
niai mitingai, kuriuose delega
tai davė raportus iš savo ke
lionės. Vienas žieminėj mies
to daly, kitas—pietinėj, tre-: 
čias negrų teritorijoj, ketvir
tas McKees Rockse. Visi bu
vo kupini žmonėmis, visur dar
bininkai sveikino bedarbių de
legatus ir pasisakė toliau tęsti

delegatai pra-
Washingtono. {tingas susidėjo didelėj didžiu-1 

trokai vienas 
kroatų 

De-

i proletariato galią, Trockini pa- 
Darbininkų {siliko tik dūmais. Nors An

tanaitis, net ir besibaž/damas, 
I bando įtikinti, jog marksisti-

Bedarbis.

i kuolu neišmuši, bet marksiz
mo-leninizmo nešėjus-komunis- 
tus kitaip nevadina ,kaip tik 

{“purvinais, susmirdusiais, pil
onais bakterijų, bimbistais, 
griovikais ir galvažudžių po
litika.“ Ir dar tas žmogus 
reikalauja įrodyt jo nusikalti
mus. Dar toliaus, Antanaitis 
pravedė mintį savo riksme, kad 
jei kurie paskiau apleido baž
nyčias, negu pats Antanaitis, 
tai dar jie negali būt lygūs su 
ponu Antanaičiu, kuris savo

• kirbas, o subatomis ir nedėlio- 
mis būna įvairūs parengimai. 
Komunistų Partija, žinoma, 
daugiausia turi įvairių susirin
kimų bei parengimų, bet kitos 
organizacijos irgi nesnaudžia, 
štai ateinančią subatą, gruo
džio 19 d., š.m., Liet. Sūnų ir 
Dukterų svetainėj bus didelis 
tarptautinis koncertas strei
kuojančių mainierių naudai. 
Dalyvaus gabiausios muzika- 
lės spėkos; po koncertui bus 

-šokiai. Pradžia 7:30 vai. va- 
! kare; įžanga tik 25c. Rengia 
Rusų Literatūros Ratelis 
Tarptautinė Darbininkų 
šalpinė draugija, I.W.O. 
to, prie įžangos tikietų bus 
duodamos 3 dovanos. Visi 
privalo šį koncertą paremti.

Naujų metų išvakarėj gruo
džio 31 d., Liet. Sūnų ir Duk
terų Draugija rengia šokius 
su užkandžiais, kurie bus duo- 

{ darni veltui prie įžangos tikie- 
to už 25c.

Sausio 17 d., 1932 m., sek
madienį, Darbininkų Koope
ratyvas rengia ką tai nepapra- ■ 
sto ir naujo. Bus rodomi ju- 
džiai arba krutanti paveikslai 
iš Sovietų Sąjungos, atvaizdi- 

■nanti darbininkų gyvenimą So
vietų Sąjungoj. Yra tai labai 
įdomūs paveikslai. Bus rodo
mos 2 filmos, viena: “Jūsų 
Meilės Būdas,” arba naujoji

ir
Pa-
Be

Visi

bus
Į penktadienį, .18 gruodžio, A.L.D.L.D. 
į kuopos kambariuose, 7:30 vai. vaka- 
I re. Visi nariai ir simpatikai malo- 
| nekit atsilankyti, nes turėsimo per- 
I rinkti valdybą ir pasitarti apie sulo- 
, Šimą operetės “Alkis.”

Org. A. žemaitis.

Sovietų moteris, o antra f ii- 1 
ma : “Maskva šiandien.“ Kiek-Į

BUDAVOKITE IR PLATINKITE 
r

Lietuvių Darbininkų Susivie- Už pasmerkimą opozicijos 
nijhno Pirmo Apskričio meti- 'balsavo 27, prieš 2 bal. 

■nė konferencija vienbalsiai pa- i 
-smerkė S.L.A. fašistinę Pildo- 
-mąją Tarybą, kaipo skundikę 
^valdžiai Liet. Darb. Susivieniji- 
“įno ir atsišaukia į S.L.A. na- 
••fius darbininkus, kad suval
dytų, savo viršininkus. Taipgi 
'.konferencija sveikina L. D. S. 
57 kp., kuri karžygiškai lai
mėjo svarbią bylą prieš S.L.A. ' 
fašistus, kurių priešakyj figa- ‘VNaJrfo Parke" ......."

“ • • z. x/xzx xx 1 r m zx •**■» iz rx zx i 11 n ’ I ’ zx r* v 7

Išrinktas naujas Apskričio 
veikiantis komitetas iš šių 
draugų-gių: J.J. Bakšys, J. 
Grybas, J. Krauče, P. Kūbiliū- 
nas ir E.Dovidonienė. Pareigas 
eis sekančiai: pirmininko J. 

{Grybas, pagelbininko E. Dovi- 
[donienė, susinešimų sekr. J. J. 
Bakšys, finansų sekr. P. Ku- 

prieškomunistinės o p o z icijos sbiliūnas, iždininkas J. Krauče. 
vadus su jų organu “Naują-; šioj konferencijoj atltovau- 
ja Gadyne,” kaip nešančius'ta 9 kuopos su 29 delegatais, 
disorganizaciją į darbininkų { Pas delegatus matėsi ūpas iš- 

. judėjimą, taip pat ir į L.D.S.’auklėti Lietuvių Darbininkų 
Šalin oportunistinę opoziciją! Susivienijimą į milžinišką dar-

- Lai gyvuoja vienybė L.D.S. na- bininkų savišalpos organjzaci- 
"rių tarpe! - Ją, kuri ne tik susišelpimo par-

Auka T.D.A. vardhn 
Kraucevičiaus gynimo—dele
gatai suaukojo $7.72. Nutar
ta organizuoti jaunuolius; kur 
yra galimybių, tai į jaunuolių 
kuopas, o kur negalima su
daryti jaunuolių kuopų, tai į 
bendras kp. Nutarta surengti 

• prelekcijų maršrutą sveikatos 
klausimu; nutarta rengti pik- 

’ nikas birželio mėnesį Montel-
‘ ravo mekliorius Bagočius! Tos 
“bylos laimėjimas reiškia dide
lį laimėjimą visam L.D.S. Gar
bė Worcesterio L.D.S. 57 kuo-

• pai, kad mokėjo atmušti di-
• džiausius užpuolimus iš S.L.A. 
‘fašistų pusės, užduodami di
delį smūgį fašistams.

Konferencija p a s m e r kia

laisvamanybę parsigarbavojęs. vienas darbininkas bei darbi- 
Reiškia, tie darbininkai-nariai ninkė privalo tuos paveikslus 
dar nėra lygūs Antanaičiui. Ot 
tai logika ir sensas seno “re- 

) voliucionieriaus!“
Toliaus, Antanaitis, jau ne

turėdamas kaip „apginti sklo- 
kinę poziciją ir savo veikimą, 
tai pradėjo dar nuo 10-15 me-

Į tų atgal išrodinėti visai nebū- 
d jtus dąlykus ir pulti Klevinską, 

Anės, Antanaičio ir kitų jo šali
ninkų manymu, Klevinskas 
yra tas pats aršiausias bimbi- 
nis velnias. Ir kur gi nebus,

matyt, nes dar pirmą sykį bus 
jie čia rodomi. Įžanga irgi 

I labai žema, tik 25c. Tikimės, 
Įkad iš apielinkės miestelių 
[taipgi daug atvažiuos tuos ju- 
įdžius pamatyt.. Bus jie rodo- 
1 mi toj pačioj Liet. Sūnų ir

LDSA. 5 RAJONO KUOPOMS {
20 d. gruodžio, po No. 929 Arch 

St., Philadelphia, Pa., lygiai 10 vai. 
ryte prasidės L.D.S.A. 5 Rajono me
tinė konferencija. Draugės delegatės, 
įsitėmykit adresą ir būkite laiku, 
kad galėtume paskirtu laiku pradėti ] 
konferenciją.

5 Rajono Valdyba.
(297-299) {---------------- ---------

PHILADELPHIA, PA.;
Proletariška vakariene su koncer

tine programa bus šeštadienį, 19
i gruodžio, Rusų Liaudies Name, 995 
i N. 5th St. Pradžia 7:30 vai. vaka- 
I re. Apart skanios vakarienės, bus 
Į graži programa. Vienas draugas, 
į nesenai sugrįžęs iš Soviėtų Sąjungos 
duos raportą, ką ten matė ir patyrė. 
Vėliau bus diskusijos. Pelnas skiria- 

i mus apmokėjimui kambarių randos 
Į už susirinkimų laikymą. Rengia bon- [ 
I drai visos darbininkiškos organiza- [ 
| cij®s. Įžanga 50c Kviečiame visus j 
; atsilankyti.

Komisija.
(297-299)

HARTFORD, CONN.
Laisves Choras vaidins operetę)

• “Nebaigta Kova” sekmadieni, 20 , 
! gruodžio, Kevin Barry Club svetai-
I nėj, 227 Lawrence St. Pradžia 3-čią 
'vai. po pietų.' Visi vietos ir apie- 
i linkės lietuviui darbininkai nepraleis- | 
!kit šios progos, ateikite pamatyti tą 
' gražų veikalą. Apart operetės, bus 
' šauni symfonijos orkestrą.
j Rengėjai.

(297-298) | 
SHENANDOAH,~PA.

; A.L.D.L.D. 17-tos kuopos metinis 
i susirinkimas bus sekmadienį, 20 d.
{gruodžio, savo kambariuose, 27 W. 
i Coąl St., 10-tą vai. ryte. Yra svar-
• biųx reikalų aptarti, tat visi nariai 
! dalyyaukit. Taipgi bus renkama 
j naujaXAuopos vaidyba. Bus išduoti
raportai visų metų veikimo. Atsi-

i veskit ir naujų narių.
Sekr. V. Rugienius.

(297-298)

BROCKTON, MASS.

Kiekviena darbininkiška draugija turi remti 
į kiekvienos dirbtuves darbininkai turi būt kalbina- ; 

mi užsiprenumeruoti ją. Visuose susirinkimuose, > 
3 visose dirbtuvėse ir. ant gatvių reikia platintį s r •;!
| THE WORKING WOMAN . { . . J

g Ji išeina sykį į mėnesį, prenumerata 50 ‘centų me* J 
< tams. Pavienės kopijos 5 centai. Reikalaukite* paL i 
į vienių kopijų platinimui

$1,000 Aukų ir 1,000 Prenumeratų į
Visos darbininkės moterys, visi vyrai darbininkai į 

i stokite į pagelbą ir padėkite išpildyti šio vajaus už- q 
I sibriežima. ,1

THE WORKING WOMAN
v P. O. Box 87, Station D. N. Y. C.

Enclosed find 50 cents for one year’s subscription
NAME _____________________ ADDRESS
CITY STATE—

NEKENTEKIT nuo slogų

ROJAUS
RECEPTO TABLETA1

eigas atliks, bet ir abelnai dar
bininkų judėjime svarbią rolę 
loš.

Pirmo Apskričio didžiausia 
kuopa yra Worcesteryj 57-ta 
kuopa; antrą vietą užima Nor- 
woodo, Mass., 3 kp.; trečią 
vietą užima Montello, Mass., 
kuopa. Katra katrą pralenks 
iki sekančiai metinei konfe
rencijai?

Konferencija užsidarė su 
gan geru ūpu. Ir kaip tik 
Massachusetts bus įregistruo
tas čarteris, tai galima užtiki 
rinti, kad Mass, dar 10 naujų 
kuopų išdygs ir į metus laiko 
tūkstantis į L.D.S. naujų na
rių.

Pilnas ir smulkmeningas 
protokolas tilps L.D.S. organe 
“Tiesoj.”

J. Grybas.

nu luj pacivj luieu oiuių u. Bedarbių susirinkimai įvyksta kas 
{Dukterų svetainėj, 1057 Ha-i ketvirtadienį, 9 Stillman Avė. Visi

ROJAUS TABLTTA1 yra labai pageidaujamas 
paliuosavimas nuo slogų, kosulio, karščio ir galvos 
skaudėjimo. Jos paliuosuoja vidurius—pralaužia 
šaltį ir prašalina slogų bakterijas.

; milton Ave., N. W.ii
{bedarbiai lankykite susirinkimus, nes . 
tik organizuotai laimėsite. Susirin- 

I kiniai prasidedą 7:30 vai. vakare.
Didelis masinis mitingas pasitikimui 
Bedarbių Dėlegacljbs bus penktadie- j 
nį, 18 gruodžio, po No. 9 Stillman 1 
Ave. Pradžia 7:30 vai. vakarę. Visi 
darbininkai dalyvaukit.

G. Shimaitisi
,, (296-298)

PHILADELPHIA, PA.
Aukų Rinkimė Dienos 

Tarptautinio Darbininkų Apsigyni- 
'. 1

I rinkliavą ant 19 ir 20 d. gruodžio 
[visose miesto dalyse. Tarptautinis 
Į Darbininkų apsigynimas Philadelphi- 
1 joj yra kritingoj padėtyj, ir 20 d. ■ 
i gruodžio rengiama tarptautinis aukų . 
• rinkimas po stubas. Mes lietuviai 
■ manom daugiau laimėti, jei rinksim 1 
i lietuviais apgyventose vietose. Rin- 
jkimu aukų Richmonde rūpinsis drau
gai Vaišnoras su Milerių; West Phi- 

i ladelphijoj stotis bus pas d. Pietą; 
į South Philadelphijoj rūpinsis draugai 

WILKES-BARRE, Pa.—Vie- Rutkus ir Baranauskas Visi rinkė- i y- • • t i - • jai turi susirinkti 19 d. (subatoj),na didelė kliūtis ŠIOJ apiehnkej j 2-rą vai. po pietų ii’ nedėlioj, 10-tą 
' ' 1 “ ' ' ■ J vai .iš ryto po No. 995 N. 5th St.

Čia bus išduodamos dėžutės ir visi 
nurodymai.

Komisija.
(296-299)

DETROIT, MICH.
A.L.D.L.D. 52-ros kuopos susirin

kimas bus šeštadienį,. 19 gruodžio, 
Draugijų svetainėj, 3302 Junction 
Ave., 7:30 vai. vakare. Visi nariai

Subatoj, sausio 30 d., 1932 
m., irgi labai svarbus parengi
mas. Komunistų Partijos nau
dai rengiamas didelis bazaras 
ir koncertas, viršminėtoj sve
tainėj ; įžanga tik 15c. Visi, I 
kurie simpatizuoja darbininkų j 
judėjimui , kviečiami paremti 
visus šiuos parengimus, atsi- Į . .
lankant i inns ir naaukoiant imo 9-ta kP- renSia Per namus aukų lanKani j juos n paauKojam įrinlrl1nvn 1Q ir 9n a o-mnJžio
daiktų bazarui.

Darbininke.

Reikia Automobilio Darbui 
Tarp Mainierių

fvciu aunu ,

Mes lietuviai 
i įai rh'iVcivn 1

NES JOSSLOGOSE YRA PAVOJUS—VISOKIOSE SLOGOSE 
VEDA PRIE PLAUČIŲ UŽDEGIMO

ROJAUS RECEPTO TABŲETAI negadina vidurių ir nekenkia 
nervų sistemai, nes juose yra iš didelio- skaičiaus—ŠVIEŽI A U ŠIA 
—TYRIAUSIA IR LABIAUSIAI VEIKIANTI—SUDĖTIS.

Jie yrą išdirbami lietuvių įstaigos ir - žmonių įvertinami visur.
Prisirengiate save ,prieš šaltį šią žiemą, įsigydami dėžę ROJAUS 

TABLETŲ; turėkite juos savo namuose. Nelaukite—eikite pas sa
vo aptiekorią, reikalaukite jų ir neimkite kitokių. Jei jis neturi jų, 
tai išpildykite žemiau paduotą kuponą ir pasiųskite mums.

x Viena dėžė už 35c, trys dėžės už $1.00
Prašome prisiųsti i$an------------ dėžę ar dėžes ROJAUS TAB-

I.ETŲ už $_________ kuriuos šiltom i prisiunčiu.

•Vnrdas , Adresas Miestas

Prašome prisiųsti mums vardą ir antrašą savo aptiekos.
BLUE ROSE LABORATORY

69 Bond Street Elizabeth, N. J.

yra ta, kad mes beturime auto
mobilio, o reikia mums pasiekti 
įvairius mietelius, kur mes 
galėtume įkurti mainierių or
ganizacijas, Mes todėl kreipia
mės į darbininkų organizacijas 
bei 
M

pavienius, kad paaukotų ko- 
padėvėtą automobilį arba

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku. ' s

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas.
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH. į
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ŽINIOS IŠ KOMUNISTU PARTIJOS 
VEIKIMO IR KOVU

VIETINES ŽINIOS
Bedarbiai, ar Jau 
Užsisakėte Dovaną?

ja gynė Komunistų Partiją ir 
smerkė priešdarbininkiskos opo
zicijos vadus ir jų kontr-revo- 
liucinius žygius. Mes matėme, 
kad renegatai bijojosi to pro-

Vajus už Naujus Narius
Dabar eina vajus Komunis

tų Partijos už naujus narius 
s į Partiją. Partija yra ne iš

dangaus iškritus, bet dalis dar- i letarinio teismo ir todėl skelbė 
bininkų klasės; drąsiausi, ener-1 toms konferencijoms boikotą, i .
Albionai knvino-innei ir tnrlnl ' ,n • • r , L 22-1’ai dlGllai gl’UOdŽlO 11’gingiausi, ko\ingiausi n todėl, paig!, mūsų pareiga įtraukti 
revoliucioniškiausi darbininkų ; simpatikus draugus į partijos 
klasės elementai liuosa valia su-. ei]es> 
sijungę i svo klasės politinę _ . x r . .. [. ... Lietuvių komunistų frakcijos,partija, kad sėkmingiau gale- i , . ’ vf . , vesdamos vaju uz naujus natų ginti savo klases reikalus.! . .... ,
Partija ima savin visus geriau-i r!US- ta?P turi vesti darbą, kad 
sius elementus, jų prityrimą,; darbininkai ir darbininkės,

• jų kovingumą ir atsidavimą i kurie del vienokių ar kitokių 
proletariato reikalams. Kom. sąlygų negali įstoti į partiją, 
Partija visuomet stovi priešą- • kaį j‘ie nesijaustu, kaip ir pa-

• kyje darbininkų klasės kovų • žcminami> kaip ir ne draugai.
Mes turime rokuotis su esamo- 

veda m^s sąlygomis. Jeigu darbinin-
prie pagerinimo darbininkų są-1 kas negali įstoti, jeigu ji 
lygų kapitalistinėje

« prie 
jungo 
galios.

Štai 
bartiniu momentu 
munistų Partiją, 
revoliucinį musų vadą.

y ja veda dideles kampanijas ir 
nenuilstančias kovas: už bedar
bių reikalus, tuojautinę bedar
biams ir jų šeimynoms pagelbą 
iš valdžios iždo ir kapitalistų 
pelnų, už darbininkų klasės ap- 
draudą, prieš reakciją ir už atei 
vių darbininkų bei negrų pro
letarų teises, už organizavimą 
dar neorganizuotų darbininkų 
ir už ištraukimą jau organizuo- 
tų darbininkų iš po reakcinių 
ir pardavikiškų unijų vadų 
globos, už revoliucionizavimą 
proletariato kovų ir ruošimą 
masių proletarinei revoliucijai.

Į Komunistų Partijos nau
jų narių vajų tinkamai atsilie- patikų tarpą, 
pė mūsų masinių organizacijų' ___________
centralinės įstaigos. Amerikos' 
Lietuviu Darbininkų Literatu- D MnrLic Ičmochc ič ros Draugijos Centro Komite-.J*’ 1"e™S ISmeStaS ls 
tas nuskyrė kvotą, kad A.L.D.! Partijos 
L.D. kuopos privalo suteikti iki

* Lenino mirties paminėjimo 200 i Komunistų Partija ne 
nauju rekrūtu Komunistų Par- naujus rekrūtus traukia į savo 
tijai/ Lietuvių Darbininkių Su-. eiles> bet P turi ir valytis^ nuo 
sivienijimo Amerikoje Centro' netinkamų elementų, J 
Komitetas šaukia savo kuopas;
ir nares suteikti per tą pat lai
ką 75 nares Komunistų Parti- 
jai. Tai geri tarimai, tik rei-1 
kia juos pravesti gyveniman. | 
Žinoma, tas nereiškia, kad A.L. I 
D.L.D. arba L.D.S.A. nariai ir i 
narės bus prievarta mobilizuo- į 
ti ir prieš jų norą pasiųsti į 
Komunistų Partijos eiles. Ko
munistų Partija nėra ir nega 
Ii būti prievartos keliu suorga-Į 

•pizuota; ji yra liuosnorių revo-1
liucionierių 
kurie turi pakankamai energi- ■ 
jos kovai už darbininkijos rei-į 
kalus.
susirinkime
ėjime reikėtų kelti partijos va- seįkos jr j0 dešiniojo smulkiai ;?• 115 kp
jaus klausimas ir diskusuoti ( buržuazinio nusistatymo, taipgi’Jant prūseikimams; 
klausimą: kodėl proletariatas | už atsisakyma kovoti prieš pru-1pabaudė juos r- . .
negali pasiliuosuoti, neturėda- seikjnį renegatiŠkumą ir atsi- 'darbus, dar ir kitiems metams 
mas savo politinės partijos? sakyrną pravesti gyveniman par I paliko prie savo vargingo dar- 
Kodel darbininkai privalo stoti: tijos liniją !bo stokos vairą.
į savo partijos revoliucines ei-1 
les? i P A'r

• kyje darbininkų klasės 
ir jos obalsiai tarnauja darbi
ninkams, kaipo kelrodžiai, kurių 
jvykdinimas gyvenimai!

nuvertimo 
ir Įkūrimo

kodėl taip

tvarkoje ir tik mūsų rėmėjas, jeigu jis ne-į 
išnaudotojų 
proletariato i

Varpo Keptuvė prašo 
lietuvių bedarbių 
kreiptis pas juos ir 
“švenčių” Pyrago, 
da iškepti gražų ir skaniai su
taisytą pyragą visom lietuviam 
bedarbiam, kurie atsikreips iki I

pa
duos savo užsakymą ant kalba
mo pyrago.

Varpo Keptuvė s savininkai, 
, Balčiūnas ir Balčiūnienė pra
šo bedarbių nesisarmatyti at
sišaukti pažadėtos dovanos. 
Jų noras yra patarnauti be
darbiam su dovanomis taip pat 
nuoširdžiai, kaip ir kostume- 
riams, kurie perka jų pyra
gus. Jie taip pat prašo dir
bančiųjų “Laisvės” skaitytojų 
patarti bedarbiams, kad kreip
tųsi į Varpo Keptuvę del pa
žadėtos dovanos.

VARPAS BAKERIES
I 38-40 Stagg St., Brooklyn,N.Y.

Įsitėmykite, jog esate pra-
i 22

į ko;” mat, yra užsiėmę Naują- 
Ija Klampyne. K. Steponavi
čius gyrėsi, kad gavęs jau šim
tą Klampynei skaitytojų, bot 
atrodo, kad nei poros desėtkų 
neturi, nors ir deda didžiau-

visų 
tuojauS)n'

• užsisakyti sias Pastangas, ir tai jam bus 
Jie priža-' kaštavę kokią šimtinę. Kaip 

girdėt, kai nueina pas biznie
rių, kol gauna vieną prenume- 

Iratą, tai prisieina pragert $10; 
;o taip žmonės atsako, turime 
! “Laisvę” ir jos mums užten

ka. G.

LIETUVOS SŪNŲ IR DŪK. 
TERŲ DRAUGIJA

Grand Rapids, Mich. 
VALDYBA 1981 METAM: 

Pirmininkas—K. Margis,.
1323 Muskegon

V ice-l’irm įninkąs—A. Kareckfis, 
730 Nason 

Nutarimų Raštininkus—K. Rasikas,
R. R. 9, Box 

Turto Raštininkas—A. Garbunauskas, 
1108 Elizabeth 

Iždininkas—A. Daukšas,
1131 Walker 

Iždo Globėjai:
A. Kopas, 1108 Elizabeth Ave. it 
Grušiūlė.

Ligonių
ig. r...r.:.. *.
Vilkuvienė, 

i Trustisai:
T. Rnsikas, 
Jasaitis, A. 

Į Revizijų" komisija:
A. Senkus,’V.

I Salės valytojas—F.
i Salės parandavotojas — 

1108 Elizabeth Ave.
i Draugijos susirinkimai 

mėnesio antri) utarn'nkų 
1057-63 Hamilton Ava.

Avė.

, 1108
1807 Davia Avė.

Lankytojai:
Ružlnnkas, 1414 Turner Ave. ir 

718 Richmond St.

Žeguni*.A. Lupus, F.
B. ShatkuR.

Valentu, M.
ZeguniH. 5

A. .

Įvyksta 1
savu m

I Draugiją Adresai, Kurios

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

Pirm, pagalbininkus, M.

Nutarimų rašt. P. Gj

; Turto rašt. J. Overai!
j Iždininkas A. Vcgela,

i KASOS GLOBĖJAI:
i O. Gantaricnė,

I O. Zigmunticnė,

MICH.
193! m..:
4177 Ashland
Biršnniis,
6388 Sparta 

s,
7148 Mac Kcnzif! 
! is,

4689 Brandon

7715 Dayton

A ve.

Avė.

Ai;:

st.

n?

Avė

Avė.

- T.

O.

ZinrI*.
Eleventh 

Garbunauskas,

kiekvieno
> name,

St.

AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH, N. J.
Valdybos Adresai: 
Poškus, 211 First St.
pag. S. Pinkevičius,-

galės atlikti partijos darbus, šomi užsisakyti dovanas iki 
į tat nereikia ant jo užsipulti ir d. gruodžio (December).
! jis smerkti, kad neįstoja į par- Į 

svaibu da jr jg šalies mums j Gengsteriai Atakavo
• .’teikiama parama yra niums rei- ! Klmhs

I kalinga. Partija ne tiktai na-1Uar»lnml£l! Oub? 
' rių skaičiumi privalo augti ir i 
didėti, bet susispietusių rėmė-1 

;ju, i

.• • .. y/ i tijos‘eiles, stiprinti Ko- , L .į t- zx i Ir i n 
tą vienatinį

Parti

SuHirinkimai alnibu.- 
rlicnį kiekvieno mėnesio, 
Lietuvių svetainėje. 25 i

kas ketvirti)

Pirm.
Pirm.

Clark PI.
Iždininkas V. Paulauskas, 

Clark PI.
Nut. Sekr. B. Bąrkauskas,

Pine St. ; J -
Fin. Sekr, A. Grigutis, 2122 Ingalls 

Ave., Linden, N^J.
Duoklių Rinkėjas D. Grigutis, 30 

Dayton St.
1 Iždo Globojas P. Kalnietienč, 

144 So. Park St., II ’ Iždo Globėjas 
J. Krukauskas, 300 įširst St.

Organo Sekr. V. K;

121

228

255

Sheralis, 120
259 Broadway 

susirinkimai

TEISYBES MYLĖTOJŲ VYRŲ IR
MOTERŲ ''DRAUGYSTE, | 

< ; MOLINE. ILL.
Valdyba 1931 Metam:

Pirm. K. Yuška, 825—4th Avė., Mo
line, III.

Pirm, pagelb A. Matuscvičia, 1003— į
25tb St., Moline, III.

Fin. sekr. B. Daucenskas,
Ave., E. Moline, 111.

Prot. sekr. J. Julius, 48th
Avė., Moline, III.

Iždininkas M. Jonaitis, 
Avė., E. Moline, III.

Iždo globėjas J. B. Julius, 48th St.
& 5th Avė., Moline, III.

Maršalka J. Kairis, 2435—33rd St., 
Moline, Ill

1552—J Oth !

St. & nth

215—17th

IŠLAIMĖKITE
Ekškursiją j Sovietų Sąjun

ga Dykai

Bell Phone. Poplar 7 ftA. F. STANKUS
GRABORIUS-UNPhRTAft 

libaitnimuoja ir laMoj*. 
visokių kapinių. Nori..uzj, p»>
tarnavimo ir ui tirtu
valandoje iaakiti* p>.« 
galite gauti lotu* aut kepfolų
(r*rlau*u>** vietOM ir nt M>n» —

1023 M t. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.;

Oficialis organas Lygos delei 
Gynimo Negrų Teisių 

10,000 NAUJŲ SKAITYTOJŲ 
ši dovana bus duodama tam 

darbininkui, kuris gaus dau
giausia prenumeratų.
(Matykite Liberator, kad su
žinojus sekančias dovanas) 

SKAITYKITE
UŽSIPRENUMERUOKITE
Kainos : $1.00 už metus, 60c. 

už 6 menesius, 30c. už 3 me
nesius ir 3c. už vieną kopiją. 
Specialės 
užsisakys 
pijų.

LIETUVIS GRABORIUS

Maršalka J. Kičeina
Aušros Draugijos 

įvyksta antrą ketvirtadienį kiekvie
no mėn., L. L. svetainėj, 269-73 
Second St., Elizabeth, N. J. Pra
džia 8-ta vai. vakare.

BAYONNE, H. J., VALDYBA 
1931 METAMS:

D. L. K. VYTAUTO DRAUGYSTĖS 
BAYONNE, N. J„ VALDYBA 

St.
175

j Pirm. A. Bočis, 68 W. 10th 
Pirm.

į 24th 
norėjo suardyti Darbi- ' Prot.

49th 
Fin. Rašt. A.

BRONX.—Trisdešimts geng 
jų, mūsų simpatikų lankas ap-Įsterių pereitą sekmadienį va-, 
link kiekvieną komunistą, kiek- kare i „
vieną partijos organizaciją pri- n’nį<l<Į Kliubo šokius. Bet dar- 1ninku Kliubo šokius. Bet dar

pagelb. 
St. 
Rast. 
St.

M. Panelis,

P. Janiūnas,

Lukaitis, 591

W.

128 w.
A ve. A

valo darytis tvirtesnis, plates- bininkai išmušė juos laukan, j kasierius y. Lukaitis, 352 Avė. Č 
• juo tas nors gengsteriai kelis peiliais - 
galingos- subadė. Paskui gengsteriai

1 nis ir kovingesnis. Ir
‘lankas bus didesnis, „..... .
'nis, tuo ir mūsų darbas bus įsugnzo su.policija, ir du kliu- 
j sėkmingesnis. Nesveikas būtu1,^0 nariai buvo areštuoti, pagal 
partijai apsireiškimas, kad iš pšmislytus kaltinimus

įjos narių eilių draugai pereidi-1 ■ ne Plim4
mėtų į simpatikus, bet sveikas i Kengstenai daro
! yra apsireiškimas, kad iš sim-
patikų eilių pereina kovotojai

1 ir kovotojos į partijos eiles, o 
iš abelno proletariato tarpo nau 
ji ir nauji rekrutai ateina į sim-

Mokesč. globėjai: J. Laurinaitis, 348 
" . .. 15th

944 
21st 
20th

, Avė., M. Višniauskiene, 9 W.
i St. Iždo glob.: F. Milvidas,
; Boulevard; J. Zaleckas, 24 E.

St., Maršalka L. Rimša, 1G7 W. 
St.

Tai jau ne pirmą kartą 
i gengsteriai daro pogromus ; 
Į prieš tą negrų ir baltųjų dar-' 
ibininku kliuba Bronxe. Ne I c *■'kartą jie reikalavo kyšių iš 
I kliubo, žadėdami tuomet “ap
saugot”—reiškia viena gengs- 

, terių dalis “saugotų” darbinin- 
, kų kliuba nuo kitos tų pačių 
I gengsterių dalies ir luptų sau 
graftą; bet kliubas jiems pa
sakė, kad patys kliubiečiai 
mokės apsiginti nuo tokių 
daužų.

pa

tiktai
Cliffside, N. J.

elementų, kad jie 
jos vardą nediskredituotų, kad 
jos revoliucines kovas netruk
dytų. Sovietų Sąjungos Ko
munistų» Partija laike apsiva
lymo išmeta laukan kartais virš 
šimto tūkstančių narių. Nes 
kaip darbininkų klasė, taip ir 
partija nėra uždara, į kurią ne- 
įsilietų iš kitų klasių elementų 
bei elementai su buržuazinėmis 

I tendencijomis, kurie paskui iš 
I vidaus sprogdina jos darbą. ido;tai mQsų finansų rįštinin.

Mes gavome nuo Komunistų'ko didelis apsileidimas—visa- 
orgamzacija, tų,, partijos Centr. Kontrolės Kom-Jda ateina girtas į susirinkimus 

‘"’’pranešimą, kad R. Merkis, gy-iir mažai rūpinasi mūsų kuo- 
venantis Philadelphijoj, yra iš-|Pa.i daugiausia rūpinasi Nau- ;

Bet kiekvienos kuopos , mestas iš Komunistų Partijos į Jia Klampyne. •
irne ir šiaip draugų su-; Gjiįų už rėmimą renegato Pru-■ Nemažai žalos padarė ir L.D.

___ gerai pasitarnau-j
; ne tik ne- : 

už jų blogus!

Iš Kuopų Veikimo

11 d. gruodžio įvyko meti-I 
nis A.L.D.L.D. 77-tos kuopos 
susirinkimas. Narių buvo pu
sėtinai ; reikalus svarstė visai 
nuobodžiai; nieko naujo nenu
tarė. Buvo pakeltas klausi- ' 
mas kas link nominacijos Cen- į 
tro Komit. ir balsavimo blan
kų. Pasirodė, kad nei vienų, 
nei kitų blankų neturi. Kame 
dalykas ,nežinia. Kaip atro-

LIETUVOS SŪNŲ IR 1 
DRAIICVSTės NAUJOS VALDY 

BOS. 1^31 M. ADRESAI, 
LOWELL. MASS.

Pin)!. A. raltwinskas
Belle Grove, Tlox 108, Dracut, 

I Vice-pirmininkas M. Dulkiene 
180 Concord St., Lowell, 

Prot. rašt. V, Mikalopas,
973 Central St.

| Fin. rašt. A. Rutkauskas
1 Vine Street

Iždininkas, S. Paulenka
12 Chase St. I 

į Kasos globėjai: J. Karsonas , 42 i 
! Tyler St.; A. Randcliunas, 98 Cha- > 
į pel St.

Savo susirinkimus draugystė laiko į 
| kiekvieno menesio antrą nedeldienį, i 
i 2-rą vai. po’ pietų, Italų svetainėj, ! 
; 19 Union St. Lowell, Mass. I

i LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ
' DRAUGYSTĖ, HARTFORD CONN.

VaMyba 1931 Metams:
Į Pirm. P. KrikŠčius, .33 Hamilton St. ;
: Pirm, pagelb. M. Seljokas, 288 Maple
; Avė.
I Prot. rašt. J. Kazlapskas, 481 Hud-
i son St.
Fin. rašt. J. Pilkauskas, 7 Seymour

St., West Hartford, Conn.
I Ižd. A. Klimas, 36 Russell St.
: Maršalka J. Giraitis, 174 Ashley St.
i Organo prižiūrėtojas V. Staugaitis,
i 481 Hudson St.

Draugystes susirinkimai atsibū-
DUKTERŲ ! na kas antrą ketvergą kiekvieno mė- 

... .... j nesio, Labor Lyceum svetainėj, 29 
Lawrence St., Hartford, Conn., 7:30 

■ vai.

Labor Lyceum svetainėj

vakare.

Mass

Mass
VIENYBES DRAUGYSTE 

MONTELLO, Maas.
Valdyba 1931 metam:

W. Geluaevičia, 51 Glandale St. 
paeglb. A. Sauka,

Pirm.
Pirm.

256 Ames St.
Nuturimų rašt. J. Stripinis,

49 Sawtello Avo.
Turto rašt. K. VemdauBkia,

12 Andover St.
Ligonių rašt. M. Jnzukevičia, ,

153 Amus St. '
Iždininkas M. Miškini*, 

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

B. Zdanavičia, 11 Glendale St., J. Bale- 
vlčia, 86 Webster St.
Maršalka A. Barkauskas, 
102 Ilantington St.
Visi Montell, Mass. |DIDELES PRAKALBOS IR KONCERTAS

kainos tiems, kurie 
pluošta virš 200 ko-

THE
50 E. 13th Street 

New York City

LIBERATOR

Norintieji ge
riausio patar

navimo ir už 
žemą kainų, 

nuliūdimo va
landoje Šauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

Tel.: So. Boston 0304-WJUOZAS KAVALIAUSKAS
Lajsniuotas Graborius

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

PHILADELPHIA, PA. ’ —

Telefonai! Bell — Oregon 5136 
Keystone — Main 1417

LIETUVIšKA-AMERIKONlšKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Tapkite šoferiu ar mechaniku, iš
mokite šio amato seniausioj ir ge
riausioj Įtaisytoj mokykloj. Vienatie 
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 sistemai 
elektros pritaisymo prie automobi-N 

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

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

Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9 '
niais 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 ELIZABETHS

Toliau. Geresnis buvo susi-; 
R. Merkis bandė apgaudinė- rinkimas Tarptautinio Darbi- .

Jis kartais pasiim- ninku’ Apsigynimo 40-tos kuo
davo “Daily Worker},” bandyda! pos; reikia sakyti, tai buvo 
I vo jį platinti arba vietomis pa- .pavyzdingas s u s i r i n kimas; 
‘.rinkti jam aukų, bet tuom pat daug naudingų tarimų pada- 
įkartu puolė mūsų draugus vie-jrė: nutarė paaukoti $10 ke
tinėse lietuvių pašalpos organi- įvejantiems mainieriams; du 
zacijose, padėjo renegatams pul-! halių parengti, vieną lietuviš- 

■ - ■ -- - išvien su rusais ir
ravins,’ manydamas, kad tokiu I ukrainais; komisijon išrinktai 

Į K. Steponavičius ir K. Deren-. 
'čius. Vienas netikęs dalykas,! 
tai kad jie yra taip susiorga- Į 
nizavę, kad viską atlieka tik' 
valdyba, pašalinių narių neisi- ’ 
leidžia, ir tuo būdu nėra • 
jiems progos lavintis. (Darbi
ninkai daro klaidą, rinkdami 
į parengimų komisijas tokius ■ 
elementus, kaip Steponavičius. ! 
Iš to finansiniai pasinaudoja 
skloka.

t>rg. Stasiukaitis išrinktas į 
Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo konferenciją;, tas 
pats draugas taipgi į ateivių 
gynimo konferenciją. Nors 
šiandieną daugiau laiko turi- 
nia, kaip kitados, bet skloka 
nenori tame darbe veikti, ir 
pareiškė, kad jie “neturį lai-

Q . . o . . .. . ! ti partiją.Sovietų Sąjungoje revoliucį-; 
if nes unijos ir kitos organizaci- j 

jos, laike vajaus gavimo naujų 
narių į Komunistų Partiją svar
sto tą klausimą ir daro spaudi- 
dimą į veiklius ir kovingus drau 
gus, kad Jie Įstotų ) partijos u Cenll.o Biunj ir mūsų dien- į M, antrą eiles. iAj 1 ukrainais •

šio vajaus metu visos lietu-J būdu jam vyks sėkmingiau šū
vių komunistų frakcijos priva-1 vedžioti darbininkus. Romu
lo daugiau išsijudinti į darbą.' nistų Partija savo eilėse nega- 
Jų uždavinys šaukti bendrus su-, H pakęsti elementą, kuris vie- 

‘sirinkimus savo narių su mūsų i nai įstaigai neva gelbsti, o tuo 
rėmėjais, simpatikais ir ten I pat kartu kitas jos įstaigas dis- 
svarstyti vajaus reikalus. Rei-1 kredituoja ir puola jas. Komu-I 
kia raginti kovingus mūsų sim-: nistų Partija patvarkė, kad jis 
patikus, kad jie savo simpati-' galės prašyti apie jo priėmimą 
jas Komunistų Partijai pakeis- Į atgal į partiją už 6 mėnesių 
tų į organizacinį rėmimą jos laiko, jeigu jis pataisys savo 
darbų. Reikia įpilti J Komu- poziciją, jeigu jis atsirubežiuos 
nistų Partijos lietuvių frakci-jnuo Pruseikos ir kitų renegatų 
jas naujo kraujo. Mes matome j ir jiems paskelbs griežtą kovą, 
visur didelį proletarų pritari-}Ir todėl revoliuciniai darbinin- 
mą. Mes matėm,kad laike ben- i kai neprivalo nieko bendro tu- 
drų konferencijų eilinia dar- rėti su R. Merkiu, pakol jis 
bininkai, ne nariai Komunistų ‘ nepasiduos Komunistų Partijai, 
Partijos, su visu revoliuciniu pakol jis skelbia jos įstaigoms 
karštumu, su didžiausia energi- kovą.

J. SABALIAUSKAS, Tenoras

Red.)

Rengia Suvienyto Fronto Mooney Harlan Scottsboro 
Gelbėjimo Komitetas nedėliojo, gruodžio (Dec.) 20 d., 
1981 m.. Lietuvių svetainėj, 29 Endicott St., Worcester^ 
.Mass. Pradžia 7-tą vai. vakare. Kalbės vienas iš ge
riausių kalbėtojų iš New Yorko. Nurodys, kaip kapi
talistai “gelbsti” politinius kalinius su J. Walkeriu prie
šakyje. Taipgi išgirsite naują programą, kurią dar ne
sat girdėję. Aido Choras, vadovybėje draugės Meškie- 
nės, mokinas naujas revoliucines dainas. Taipgi vyrų 
.'naujas kvartetas, susidedantis iš geriausių balsų ir dai
nuos naujausias dainas.

Taipgi M. Paraliūtė prižadėjo sudainuot naujausias 
revoliucines daineles, kurių niekas dar nėra girdėjęs. 
J. Sabaliauskas ir M. Paraliūtė dainuos duetą; taipgi 
naujas dainas, kaip visuomet jiedu linksmindavo žmo
nes savo maloniais ir sutartinais balsais, šiuom sykiu 
dar daugiau linksmins, dainuodami naujas dainas. Visi 
traukime Į tą taip didelį parengimą.

Kviečia S. F. M. H. S. Komitetas.

Įvairių karštų g&ri- 
ypač kuomet 

užeisi sušalęs, gausi 
šilumos į v a 1 i a s, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 3 blokai nuo 
Staen Island Fer
ry.

L u t ▼ 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, 
t,aipgi įvairių biz-. 
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

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

VIENINTELE AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLA
I2S E. 14th STREET, Near 1st Avenue NEW YORK CITY

Trumpu laiku ii mokiname 
viską kas link AUTOMO
BILIŲ MECHANIZMO.' 
Praktika ant vietos.

eu«Uit.y»tA», auprait aloktrtkft fr marnetlIr vattaviMą, 
xnok-iURsa dlenomia ir vakarui* lietuvių Ji,—, ’’SST v 

_________  .... _____ ektpertni—L. TICHNIAVICIUS, B. J. VAITKUNA8 |r kiti. 
Leidimą (Licentt) ir Diplomą gvnrantuojsiue ui mažą užmokcetj. ne* padedam 
kiekvienam prie pirkimo karo. UŽtiraSynaftg Į mokyklą kiekvieną dieną nno « ryt* 
iki fl-tni valandai vakėro. Nvdilioj*-nuo 10 ryto iki 2 vąl.-po pivtų.

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL 
?REET Near 1st Avenue NEW YORK

*IAat-dytAM. «ūtn1*yi»a*. 
ir pieną automobilio; 
Mokytojai* yra žyunG*

S iki 9-Ui valandai valcėro.

| 1» E. 14th STREET __________
■ . Telephone. Algonquin 4-4049



>

J

Pusla^s šeštas Ketvirtad. Gruod. 17, 1931VIETINES ŽINIOS
Pagelbėkite Užbaigti 
Darbininkų Centrą

Miesto Valdininkai Kaipo 
Būtlegeriai ir Grafteriai

YORK.—Darbininkų NEW YORK. — BūtlegerisNEW
Centro (Workers Center) įren-i Murray Birnbaum nuo 1926 
girnas iš vidaus dar neužbaig- metų iki šiol pasidėjo į ban- 

• tas. Dėl to gaisrininkų virši
ninkai ir kiti demokratai val
dininkai nuolat landžioja, 
jieško priekabių ir nori bausti 
už visokius tariamus “nesau
gumus.”

Workers Centras gi yra bu- kų karalių, kaip kad dabar 
veitiė vyriausių Kom. Partijos (tas pats policmanas liudija, 
įstaigų: Centro Komiteto, Dis- įSeabury’o tyrinėjamoj komisi- 
trikto Komiteto, Daily Work e- (joj.

. rio, Freiheito, Darbininkų Mo- ' šerifo Farley’o sekretorius 
kyklos ir kitų revoliucinių i J. F. McNulty ir miesto advo- 
įstaigų. Ir 
užbaigt to 
Tuo tikslu yra ruošiama visa 
eilė pramogų, tame pačiame 
name, 35 E. 12th St.

Kalėdų išvakarėj, gruodžio 
24 d., bus spalvuoti šokiai.

Gruodžio 27 d., sekmadienį 
vakare, įvyks “raudonasis 
bankietas,” pagerbimui bolše
vikiško Partijos Centro Komi
teto. Bus atstovai nuo visų re-j kitokio grafto. 
voliucinių darbininkų organi- , 
zącijų iš Didžiojo New Yorko j 
ir apielinkių. Kiekviena lietu- ' 
vią darbininkų organizacija 
yra kviečiama ir raginama iš
rinkt savo delegatus į šį ban- j 
kietą. Delegatam tikieto kai- Į 
na tik pusė dolerio.

Darbininkiškos organizacijos j 
abelnai turi žiūrėt į Workers ; 
Center, kaip į vodavujamąji 
savo revoliucinį centrą ir sulig į 
išgalės pagelbėti jam susitai-1 
syti buveinę.

kus $1,270,792 gryno pelno iš 
savo biznio. Policmanas R. A. 
Frederick norėjo sykį areštuot 
Birnbaumą, bet policijos in
spektorius Stroh uždraudė 
kliudyt tą alkoholio šmugelnin-

was 
her 
she
on 

her

i* reikia pasistengt į katas G. C. Cruise laike tyri- 
centro įrengimą.'nėjimo prisipažino, kad jie lai- 

yra ruošiama visa ikė “valgyklas,” kurios varė 
gų, tame pačiame mūnšaino biznį.

Miestinio teismo tarnas E. 
P. Sherry, gaudamas per me- 

'tus tik $3,720 algos, tačiaus, į 
’trumpą laiką pasidėjo į ban- 
:kus $173,000, daugiausia, kaip 
(kaltinama, iš mūnšaino biznio, 
(bet dalinai, suprantama, ir iš

Pramoga Visiem

* . 'mokestis, bet turi užsistatyti kauci- 1 
ją pinigais. -- - ■ 
atvažiuokit į Storą.
Plane St., Newark, N. J. I

(297-299)

Atsišaukit greit arbK,yn’ N' Y’ dveJais tre*ais kairei AšVorąU SmRh, 272 «• TarP Astern * Chauncey
r» n.lz" "KT T I oc.

(296-298)

IŠRANDA VOJIMAI
PASIRANDAVOJA 3 ir 4 kamba- . 

riai apartmentiniame name, garo 
šiluma, karštas vanduo dieną ir nak
tį, visi patogumai. Randa nuo $25 ’ 
iki $30. Antrašas 15 Meserole St., 
Brooklyn, N. Y. Klauskite janito- 
riaus. ;

(Ž96-298) į

PASIRANDAVOJA 3 ir 4 kambariai į 
apartmentiniame name, garo šilu- ! 

ma, karštas vanduo visuomet. Randa

riaus. 530 E. 135th St., New York 
City. (296-298) j

j struggles. Those who enjoyed 
our previous plays will soon 
hear another.

The crowning event of the 
meeting was the election of new 
officers. Sad to say, our pre
vious officers were so popular 
that they were all reelected, 
even down to Yours Truly, the 
reporter. A. Yeskevich, 
chosen organizer despite 
bewailing the fact that 
couldn’t spend more time 
our organization because of
activities in another organiza
tions. Her leadership was ack- 

, t iiiAf vaiiuuv viouuiiivv. ivciihk

nowledged by her reelection, j nuo $25^iki^ $32. Klauskite^ džianito 
Need we say more? A. Suden
tis, secretary, whose bright 
smile lights up the reading of 
the minutes, A. Kairys, an in
dustrious financial secretary, 
and P. Baranauskas, treasurer, 
whom we’d like to see more 
often; all these make up the 
executive.

Here’s to 
committee, 
year see an 
ship, more activities, and 
strong L.D.S. Youth Branch!

B. Paltanavičiūte, Rep.
L.D.S. Youth Branch.

PAJIEŠKOJIMAI

LIETUVIS FOTOGRAFAS

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rusią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 

Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.
I

the new executive 
may the coming

increase in member 
activities, a

Diskusijos apie Bedarbę
Viršminėtas gi šerifas Far- II* KoVd UZ BedurblŲ Šelpimu 

susitau-1 Ateinantį panedėlį 
Invin ie oi J —

ley per šešetą metų “i 
pė” pusę miliono dolerių 
įvairių šmugelių ir grafto.

Tačiaus graftiškai miesto 
vyriausybei nei neprisimink 
apie reguliarį bedarbių šelpi
mą ; sako, nesą tam pinigų. . .

I, gl-UO 
iš !džio 21 d., vakare irgi bus dis-

MASKED BALL
dogBreathing on a dead 

won’t bring it to life, and ap
plauding the results achieved 
by the L.D.S. (Lietuvių Darbi- 

; ninku Susivienijimo) Youth 
Branch won’t add to its mem
bership or strenghten it organ

izationally. What it needs is 
more members like the present 

(ones who take an active inter
est in the Branch and spend 
some energy in building it up.

At every affair we draw a 
(large youth crowd of people,

Liet. Darbininkų Susivieni
jimas rengia puikų vakarėlį at
einantį sekmadienį, 20 u. 
gruodžio, “Laisvės” svetainė-! 
je. Bus puiki programa, kur i 
dalyvaus ir merginų sekstetas. 
Tat visi išanksto rehgkitės da-1 
lyvauti šiame pasilinksminime. wj10 rece've our plays, songs, 

įžanga ’ 3 centai. jan(j Speeches enthusiastically.
Praslę valandą vaka- TP)js 0Ught to encourage us in 

re. šokiams gries gfra orkest- !getting new membel.s. On Oln.
last meeting, Dec. 14, many 

“ “ e important decisions were
Atsakymas Lietuvišką Radio ima<ie, among the most import- 
D |r . m i ant, a special campaign forrrogramy Kritikams (new members. A committee

was chosen, including Helen 
kritika- Kaunas, Charlie Young, Alice 1 

Vienybę,” kad nebu- Sudentis, to visit sympathizers!
and do general work in draw

ling in new members. All
three mean business and I’m

JIEŠKAU darbo prie bučerių. Moku 
sutaisyti visokias mėsas, dešras, i 

moku dirbti prie groserio ir žalių J 
daiktų. Muku gerai angliškai kai- ' 
bėti ir su žmonėmis apsieiti. Kam ; 
reikalingas darbininkas, kreipkitės I 
sekamu adresu: J. Milios, c-o Res
taurant, 1105 Willow Ave., Hoboken, 
N. J.

(296-298)

F o togra- 
fuojam ve
stuvių, šei
mynų ir ki
tokias gru
pes; atnau
jiname se
nus ir kra- 
javus; ant 
p a reikala
vimo eina
nt į namus 
fotografuot

pagratus tr *rarp grupes. Mūsų 
artistiški pozai ir šviesa yra pri
taikoma taip, kad fotografija 
išrodo, kaip gyva.

F. KLASTON’S STUDIO
499 Grand St., 

BROOKLYN. N. Y.

MEDICINOS DAKTARAS

B. BAGDASAROV
200 Second Avc.

Tarpe 12 ir > 18 gatvių-
GYDAU: KRAUJO IR LYTINIŲ 

ORGANŲ LIGAS
Valandos, paprastamos dienomi* nuo 
ryto iki 1 po pietų. Vakarais nuc 5 
8 vai. Sekmadieniais, nuo 11 ryto 
2 vai. po pietų.

Tclef. ALGANQUIN 4-8294

n 
iki 
iki

PARDAVIMAI
i PARSIDUODA pilnas dining room 
! setas, didelis veidrodis, bookcase ir 
(smoking table, viskas galima pirkti 
(labai pigiai, bus atiduota už tokią 
(kainą, kokią kas duos. Išpardavi
mas užsibaigs su 21 d. gruodžio.

■ Matyt galima nuo 9 vai. ryte iki 10 
(vai. vakare. 367 Sumpter Št., Brook-

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

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

DR. MEER
W. 44th St., Room

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

156 302

kusi jos “Laisvės” svetainėje. 
Vienas draugas, giliau klausi
mą išstudijavęs, padarys įvedi
mą į diskusijas apie dabartinės 
bedarbės priežastį, apie jos 
nesulaikomą plėtojimąsi; apie 
bedarbių ir dirbančiųjų kovas 
už tuojautinę visiems bedar
biams pašalpą iš valdžios ir 
kapitalistų iždų ir apie kam
paniją už bedarbių apdraudos 
įstatymą. Jis sykiu nušvies 
klausimą apie Bedarbių Tary
bas ir kodėl į jas turi dėtis ne 
tik visi bedarbiai, bet ir dir
bantieji. Suprantama, bus tin
kamai atsakyta ir prieškomu- 
nistiniams sklokininkams, ku- nytą pasilinksminimų pramogą, o

• • • • 1 V • • • • V ? .A. 1 , 1 Irl/xlrTTIA «1 L .

(MMFU’IMM/li

PRANEŠIMAS
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubas 

laiko sau už garbę pranešti Brookly- 
no lietuvių visuomenei, suaugusiems 
ir jauniems vyrams, moterims ir 
merginoms, kad nuo lapkričio (No
vember) 7 d., kas šeštadieni, lygiai 
7-tą vai. vakare, per visą žiemos se- 

: zoną, bus rengiami šokių bei pasi- 
• linksminimų vakarėliai savo nuosa- 
I voj svetainėj, 80 Union Avė., kam
pas Stagg St., Brooklyn, N. Y.

r Įžanga vyrams 35c, moterims ir 
i merginoms tik 25c.

Kadangi visi žinote, kad šis kliu
bas kiekviename savo parengime pa
tenkina atsilankiusius, todėl visus 
nuolankiai prašome remt šią suma-

rie šaiposi ir tyčiojasi iŠ ma-Į dies esame tikri, kad kiekvienas at- 
Simo bedarbių maisavimo į Pasilinksminimuose grieš gera or- 
Washingtona SU reikalavimais kestra lietuviškus-angliškus šokius, 
bedarbiu apdraudos ir tuojau- Nuoširdžiai visus užkviečia _

P. S. Jei draugijos, kurios norėtų 
turėti savo parengimus by kuri šeš-

: ,tai Kliu-i 
bas uęleis svetainę tokioms drau-

tinęs jiems paramos.
Apart laisvų visiems disku-

• • • -i i į • •v’ GUI v vl odVxy j J C4 X kx 11 1111 M

sijų, vienas ar du delegatai is tadienį Kliubo švetainėie ... . } . . . ..
I gijoms.

Kai kurie žmonės 
vo” per 
vo aiškiai lietuviškai kalbama 
lietuviškose radio programose 
per W.M.B.Q. stotį.

Taip, iš i
/kad nebuvo grynai lietuviškai 
kalbama, nes ir negalima var-> 
toti “tikrai
bos. Juk mūsų lietuviai Ame- .that we stood favorably as far j 
rikoj negalėtų visus tokios tik- ’ as money matters went.
ros

alkanųjų maršavimo duos ra
portą, ką jie patyrė maršuoda- 
mi ir pačiame Washingtone. 
Bedarbiai bus pakviesti papa
sakot apie savo vargus. Prie 
to, kas norės, galės toliau pa- 
diskusuot ir unijų kausimą.

Šias diskusijas rengia Lie
tuvių Komunistų Frakcija iš- 

Lrftįvien su Bedarbių Taryba. Ka- i 
’ dangi bedarbė yra svarbiau-! 

sias ir skaudžiausias šių dienų ! 
klausimas, todėl tikimasi di- j 

—-'as suėjimoj 
lietuvių bedarbių ir dirbančių-!

dalies yra tiesa, sure next, month will bring d „ . diskusijas su6jim0
lint Ir n i n-AArl 11 I Fc* c

šu
me

good results.
r. v, , . tuAfter had/ive’?iių, kuriems iuk nei vienam
hetuviškos kai-1 then- reports it was found |tai j n?ra užtikrintas darbas.

4- /-v z-J Tn-rTAunlAlir et 4- i x

Feel-
TG3 kalbos žodžius suprasti, 'ing quite rich we made a mo- 
nes jie yra įpratę vartoti to-ition that the regular fee of puslapyje), 

kalbą, kaip mes vartojom ten cents per month paid fori---------
senų laikų Lietuvoj; o ir I organizational *
amerikiniai lietuvių laik-ievery branch of the L.D.S

(Daugiau vietos žinių 5-tam

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia

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

DR. OTTO MEYER
208 West 54 th 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.

MEDICIN. DAKTARAS

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

Room 15, New York 
Gydau įvairias ligas:

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

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

Sekmadieniais, nuo 
12 iki 3 valandai po pietį) 

Tel.: Tompkins Square 6-7697

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

re ftinos po
l()c ir 15c

Petras Naujokas
Savininkas

JONO ARBA
PETRO

Tai

LIETUVIŲ
IŠDIRBVSTes

CIGARAI

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

221 S. 4th St.,Brooklyn, N.Y.

X-SPINDULIU DIAGNOZA 
GAZO ANESTETIKA 

VALANDOS:
Nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakare.
Penktadieniais ii' šventadieniais 

tik susitarus.

JONAS STOKES !!
Fotografas

Šiuomi pranešu savo kostume-' 
riams. kad perkėliau savo studiją*^ 

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

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

JONAS STORES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Telephone, Greenpoint 6-1320

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER
ii.AWOTUVIU DIRKKTOKIUa

iitailzainuoja ir laidoja numirusiai* 
ant visokią kapiniu; parnamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinfijimama.

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.
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raščiai vartoja tą pačią kalbą, 'should be reduced to five cents , Lietuviška RadlO Programa 
kurią mes vartojam per radio, in our particular branch. If j •
Jeigu minėti kritikai neištyrė, 
tai tegul jie painia bile kokį 
lietuvišką dienraštį, o atras 
tuos pačius žodžius.

Tie žmonės, kurie taip kri
tikuoja “Vienybėje,” yra silp
napročiai; jie vaikščiodami 
kritikuoja panašiai, kaip kri- 
tikuojasi “Maikis su Tėvu” ar
ba kaip amerikoniški “Mutt 
and Jeff.” Kadangi jų nie
kas- nepagerbia, tai jie kalba 
nei patys nežinodami, ko nori.

A. L—M.I.—J.Z.

Suvažinėjo Vaiką ir į 
Krūmus Numetė

BRONX.—Automobilis 
kriušino galvą vienuolikos 
tų vaikui Ed. McHugh ant E. 
Gun Hill Road. Automobilio 
vežėjas paėmė vaiką į maši
ną, sakydamas, kad vežąs į li
goninę. Bet kiek nuošaliau 
pavažiavus numetė pusgyvį 
vaiką į krūmus. Tą matė ki
tas, iš užpakalio važiavęs au
tomobilistas, bet jis neturėjo 
drąsos suturėt aną automobilį, 
kurio vežėjas taip kriminališ- 
kai pasielgė su- vaiku. Ta- 
č^aus, antrasis automobilistas 
paėmė vaiką iš krūmų ir nuve
žė j ligoninę, kur veikiausia 
vaikas turės mirti.

purooses

iyou join now you will pay : Stotis WMBQ, 1500 Kilocycles 
;sixty cents a year less, which 
is equivalent to 12 subway 
rides to work, or 1 pair of! 
stockings, or four ice-cream 
sodas or 12 hot-dogs. It means 
that in ten years you would 
have enough money to pay the 
first installment on a radio! 
This reduction is sure to ap
peal to those thrifty and eco-1

hn vp hppn hlpsspcl with wnerp- į telefonu ar laiškais,, o suteiksi- 
Į me ką tik reikalausite.

Antrašas:
J. ŽILINSKAS

214 Grand St., Brooklyn, N.Y. »
TELEPHONE:

Greenpoint 9-10194

Įvyksta kas ketvirtadienį 
nuo 8-tos valandos iki 9-tos va
landos vakare. Atsukit radio 
ir išgirskite dailią muziką ir 
taip visokių įvairių dalykų. 
Lietuviški biznieriai, kurie no
rite duoti pagarsinimus per ra
dio, tai dabar laikas, nes.kai
nos dabar numažintos. Malo-peai ro tnose uirniy ana eco- ‘ ----- .

nomical young workers who i atsilankyti ypatiskai,
have been blessed with wage-1 ,
cuts. Understand this; ours mp ka reikalausite.
is the only branch that has 
the reduction.

There are some live wires 
; who absolutely refuse to let 
(the others loaf, hence each 
member is drawn into some ac
tivity or other, and find to their 
dismay that they enjoy it very 
much. We’re running a dance 
at Laisve Hall Dec. 27, 1931, 
a masked ball ( although some 
boys will say it is a shame to 
cover the faces of our girl mem
bers) . 
and... 
later, 
a play 
the possibilities that our mem
bers will produce oųe. tOur ac
tors and actresses have ąlready -p IT’TIZ ATA VTUT A T
netted a tidy sum in the treasu- XVILIiX/VIj/x V 11V1/A1
ry for their original performan- REIKALINGI 2 vyrai dirbti furni- 
ces of a play depicting workers Įdtąs išvežiojimui fomišių. Gera

Telephone, itagg 2-440*
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SKAITYKIT, PLATINĖTI 
“LAISVĘ?

RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) 

^BROOKLYN, N. T.
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DEKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

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

Valandos: nuo 1 iki 3 po piet^ir nuo 6 iki 8 vakare

Telefonas, Midwood 261

I1
y 
g 
o
o
5
13Mūsų išdirbystė savo ci

garų gerumu įsigijo popu- 
liarįšką vardą visoje plačio
je Amerikoje. Mes prista-i 
tome savo garsiuosius eiga- i 
rus ne tik į artimesnius mie-! 
stus, bet ir į tolimesnius. ' 
Prisiunčiamee pašta pigiai ir 
greitai.

J. Naujokų Cigarų 
Dirbtuvė

Broadway, 
Brooklyn, N. Y

361ir
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NOTARY 
PUBLIC

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE

0 0

MOT. LAUKUS, Fotografas
214 Bedford Ave., Brooklyn

Tel. Greenpoint 9-7831
Geriausia Studija tiri>okli,ne. Ateikit Persitikrinti

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4, iki 8
Nedėliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas įčirškinimais

Mw AMM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM Mm MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM mm mm mm m

TEL. STAGG 
2-5043

KiekvienąMes

KUNDROTO APTIEKA

Kundroto aptieka yra didžiausia ir seniausia vaistini. 

Mes specialistai sutaisyti daktarų receptus, ir užtikri- 

nam, kad sudėtinės Šių receptų dalys, gydytojų užsa

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios.

taip pat turime žolių ir gerų sandėli gyduolių, 
kartą reikalaujant, kreipkitės:

Šiais raistais neužtrankia papročio Ir atlluosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint natūrali vidurių malimą. Nereikia virint, o tik 
sumaičyt su vandeniu ir užgert einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. Kaina . ..................................  &0c., per paštą 65c.

ture Store, vienas kaipo manadže-

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK, N. Y.
A.L.D.L.D. 185 kuopos metinis su

sirinkimas bus penktadienį, 17 d

vai. vakare. Visi nariai ateikit, turė-

svarstyti daugelį svarbių reikalų. 
Atsiveskit ir naujų narių.

Sekr. M. Misevičiene.
(297-298)

n
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S going to be a hit gruodžio, 218 Van Sicklen Avė., 8-tą 
but I’ll write about that ' ' ........................ .
Readino- nf mntprial fnr sim i^nkti naują valdybą ir ap- KtdUing OI mateliai lor dnnapli svarbiu reikalu
is now going on with

viduriai užkietėję: D

MATHEW P. BALLAS 
( B I Et A U S K A S) 
G R A B O R I U S 

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

MUSU ĮSTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR IŠ Č1A 
PAS1UNČIAM L KUR KAM REIKIA. TURIM PR1VATIŠKĄ 
PIRMĄJA1 PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI į LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ, MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA, VIETĄ, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPK1TES I, MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.'

MUSŲ RAŠTINE ATDARA DIENĄ, IR NAKT(. MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.
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Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš 
Grynų žolių ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų

P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-tos gatvės Tel., Greenpoint 9-2017-2360-8514

likirpkit i| skelbimą ir prbiąsldt kartu bu Blaškymu.




