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Francija Pirks Nitratą
ai augų Į }įs£ai teikdami fašistams fi- Vokietijoj

giau pirksis iš vokiečių.Sovietų Sąjungoj

darbą. 20 siriomi užmušta
ne Lenkija, tas dar nereiš-

vėse.

N
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Už

Įima ant Sovietinės Chini- 
jos, Mongolijos ir Sovietų

SOVIETŲ DARBO UNI
JŲ SUSIRINKIMAS

VAJUS Už RĖMIMĄ 
KENTUCKY MAINIERIŲ 
STREIKO

Įsteigti sistemą taikos keliu 
išsprendimui bent kokių ki
lusių nesusipratimų.

tas tos rūšies Italijos karo lai-
— Visi imperialistai vis la-

Padarytas tarimas remti 
kovas už pašalpą bedarbiam 
ir darbininkų apdraudą. 
Priimta rezoliucija prieš 
buržuazijos terorą ir už jpa-

“Mi-

kapitalistine Tokios gilios ir šaltos žie- 
spauda priešakyje su “La mos jau senai nebUVo.

niai ir šaltas oras. Italijoj', 
Ispanijoj ir kitur tas patsai.

pasiniai su-' 
■ -w— W W, _ S J

Italijos prekyba smarkiai nu
puolė. Pereitais metais per 10 
pirmųjų mėnesių buvo j Italiją 
įvežta už 15,700,000,000 lirų. 
Šiemet per 10 tų pat mėnesių 
įvežimas nupuolė ant 35 nuošim
čių, arba iki 10,600,000,000 li
rų.

Vis tai pasekmė kapitalisti
niame pasaulyj^ viešpataujan
čio baisaus ekonominio krizio. 
Italijoj bedarbių skaičius smar
kiai auga, kaip ir kitose kapi
talistinėse šalyse. j

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XXI* Dienraščio XII)

šeimynoms. .
cijos darbininkai numarša-j^ 
vo prie Bedarbių Tarybos | skiria"

Viso lapkričio mėnbsį paga- 
minta 1,983,600 tonų žibalo.

ST. PAUL, MINN.—Tūk
stančiai bedarbių ir darbi- 
ninku demonstravo prie į kiti darbininkai tik dalinai 
miesto rotušės reikalauda- - * ..... ............ - -

‘M,

rin, bei Kirin ir Tuohua, perialistai remiami viso pa-1 
prie savo gelžkelių. Jie tą ' šaulio imperialistų eina prie 
padarys ir su kitais gelžke- to, kad iš ten pradėjus puo
liais.

Dabar Japonijos imperia-

Italijos fašistai nuleido karo Lenkijos.
kruzerį “Pola.” Jis turi 10, j Vienok, kad ir bus pada- 
000 tonų įtalpos ir yra vienas > ryįa jr užtvirtinta nepuoli- 
iš greičiausių. Tai jau septin- mQ suįarįis su imperialisti- 
vas. Visi imperialistai vis la- n? Lenkija, tas dar neieis- 
biau ginkluojasi ir rengiasi ka- kia,. kad ji nustos būti impe- 
ran prieš Sovietų Sąjungą ir rialistų karo įrankis 
viens prieš kitą už naują pašau- ~ 
lio persidalinimą.

Protestuokite prieš Kru
vinąjį Terorą Lenkijoj

Jungtinių Valstijų Komu
nistų Partijos kalbiniai biu
rai: lenkų, ukrainų, žydų ir

keldami į aikštę Lenkijos fą-į orlaivių. j______  __
šistų kruvinąjį terorą at-1 Japonijos valdininkai pa- i giau karo spėkų veža į Man* 
kreiptą prieš revoliucinius j skelbė, kad jie prijungia dvi Idžūriją.
darbininkus. Trys šimtai Įchinų gelžkelio linijas, bū- Mandžūrijos įvykiai ais- 
kalėjimų prigrūsti politi- tent tarpe Changshun ir Ki- kiai rodo, kad Japonijos im-i

KRISLAI
Nauji Nariai ; A.L.D.L.D. 
Italijos Prekyba Smunka. 
Oro Milžinas “R-100.”
Nauji Karo Laivai.

Rašo I). M. Šolomskas.

Gavau pranešimą, kad A.L. 
D.L.D. kuopos vajaus metu ga
vo po sekamą skaičių naujų na
rių: 37 kp., Lawrence, po nu
galėjimo oportunistų, gavo 11 
naujų narių, 217 kp., Winnipeg, 
Kanadoje, gavo 13 naujų na
rių ; 162 kp., Toronto mieste, 
23 naujus narius. Drg. S. Ve- 
šys iš Chicagos praneša, kad i 
86 kp. gavo vajaus metu 12; 
narių. Drg. J. Rulys iš Rock- 
fordo prisiuntė 7 naujus narius 
į 29 kuopą, o d. II. Žukaitė iš 
Binghamton, N. Y., prisiuntė 
3 naujus narius. Tai pereitos 
savaitės žinios apie naujus na
rius. Visos kuopos siųskite pra
nešimus apie gautus narius.

Darbininkai Remia 
Telegrafo Streikierius

Portland, Org.—1,000 dar 
I bininkų demonstravo už jau- i 
' sdami streikuojantiems te- ' 
legramų išnešiotojams dar- j nepuolimo 
bininkams. Jie paskelbė 
streiką prieš algų kapojimą. 
Išnaudotojai pasiryžo nuka
poti jų algas ant 25 nuo
šimčių. Laikytos prakal
bos, kur kalbėjo komunis
tai, į prakalbas susirinko 
iki 3,000 klausytojų.

Anglijos imperialistai 
išsibudavoję du oro i 
“R-100” ir “R-101.” Pastara
sis beskrisdamas į Indiją, Fran- 
cijoje supleškėjo ir kartu su 
juomi žuvo oro laivyno vadai 
ir komandieriai. Tai 
delis smūgis Anglijos 
listams.

Antras oro milžinas 
savo laiku atskrido iš 
į Kanadą ir sėkmingai sugrįžo 
atgal. Bet po įvykusios katas- Į 
trofos su “R-101” Anglijos ape-I 
1^tai linkui šios rūšies oro ma- Įi 

/feį/ų atšalo.
v 'Utilitaristai nusprendė ne tik
tai nebudavot daugiau oro mil
žinų zepelininio tipo, bet sunai
kinti ir “R-100” oro milžiną. 
Jį pardavė ir baigia sugriauti. 
O išbudavojimas tų milžinų ša
lai lėšavo kelis milionus dolerių. 
Štai kaip sumokėti piliečių pi
nigai yra eikvojami. Tas pat
sai yra ir Jungtinėse Valstijose. 
Ir čia imperialistai budavoja vi
sokias karo mašinas, daro ban
dymus ir jas naikina, bei vėl 
išnaujo perbudavoja. Ypatin
gai kas metai išleidžia desėtkus 
milionų dolerių perbudavojimui 
ir iš naujo apginklavimui karo 
laivų. O bedarbiams ir jų šei-

* mynoms atsisako teikti pagelba, 
būk pinigų nėra.

Draugė E. Berkman
Paimta į Ligoninę

BOSTON. — Drg-ė E. 
Berkman, energingai daly
vavusi darbininkų kovose;

i Naujojoje Anglijoje ir pas-I 
kutiniame Lawrence audėjų I 

buvo streike, yra areštuota ir lai- 
milžinus koma deportavimo kalėji-

me su d. J. Krauciavičium 
ir kitais streiko vadais. Jau 
du mėnesiai kaip ji tąsoma 
po kalėjimus ir neleidžiama 
išbėloti. Org-ė Berkman su
sirgo ir ją iš .emigracijos

buvo di- 
imperia-

i

“R-100,” j kalėjimo perkėlė į Carnegie 
Anglijos j įjgOnjnęt

(Sujudo Pasaulis del S. S. 
I R.S. ir Lenkijos Derybų

MASKVA, — Vokietijos- 
Francijos nesutikimai ir 
grūmojimas jų tarpe karo 
verčia Lenkiją daryti ne
puolimo sutartį su Sovietų 
Sąjunga. I m eperialistinė 
Lenkija mato, kad ji pliš, o 
ant abiejų frontų negalės 
atsilaikyti.

Sovietų Sąjunga visada 
laikosi taikos politikos, to
dėl ji ir užvedė su Lenkija 
nepuolimo sutarties dery
bas. Kurie turi užgrobę tur
tingą Sovietų Sąjungos Be
sarabijos provinciją, jie bi
josi netekti savo talkininkės 
Lenkijos.

; prieš 
Sovietų Sąjungą. Sovietų 
Sąjungos saugumas yra už
tikrintas tiktai jos Raudo
noj Armijoj ir, tarptautinio 
proletariato r evoliciniąmė 
veikime.

Sovietų Sąjungos Komunistų 
Partijos suvažiavimas , įvyks 
•sausio mėnesį? Jau dabar pra
sidėjo, diskusijos. Keliamos ir 
;krjtikuojanpos padarytos parti- 
•jos nąūų klaidos. ’ Drg. S.tali- 
•nas smarkiai kritikuoja tūlą A. 
Slutskį 'už jo trockistines ten- 
dericijas. Taipgi’ kritikuojami 
dd; >Preobražertskis, Kaganovi- 
čius, Jarosjavskis ir eilė kitų 
del- tam tikrų klaidų kaip lite
ratūros klausime, taip ir kito-' 
se darbo srityse.

Koniunistų Partijoj pirm su
važiavimo turi teisę visi drau
gai kelti aikštėn padarytas klai- 
;das, aiškinti kodėl jos padary

tos ir kur link veda, kad atei- 
tyje išvengus jų. Turi teisę iš- Turkijos vedama plati pre- 
sireikšti jr kritikuojami drau- kybą, 
gai pilnesniam iškėlimui pada
rytų jų klaidų. Bet kada suva- 

. žiavimas įvyjes ir padarys tari- 
mūk, tada užsibaigs visos disku-

Turkijos Ministerial 
Vyks į S.S.R.S.

INSTABUL.— Ministerių 
pirmininkas Ismet Paša ir 
ir užsienių reikalų ministe- 
ris važiuos į Sovietų Sąjun
gą. Ten bus 1 d. gegužės. 
Turkija yra pasirašiusi su 
Sovietų Sąjunga nepuolimo 
sutartį. Tarpe SSRS, ir

Leningradas.—Stiklo ga
minimo fabrikai Višegroje

sijos, o prasidės darbas pravedi- baigė šių metų, planą, 
mui suvažiavimo nutarimų gy- Jie suteiks šaliai Virš pro- 
veniman. . dukciią. ;dukciją.

PASKELBTA NEPUOLIMO SUTARTIS 
i TARPE S.S.S.R. IR FRANCUOS

iPARYžIŲS. — Pasiūlyta 
_._x. j sutartis tar- 

I pe Sovietų Sąjungos ir 
Francijos turi sekamus 
skyrius: 1. Nedaryti jokių 
žingsnių, vedančių vieną 
šalį prieš kitą prie karinių 
žygių. 2. Neteikti pagelbos 
bent kokiai trečiai valsty
bei, kuri padarytų užpuoli
mą ant pasirašiusių sutartį. • Liberta” reikalauja atmesti 
3. Nedaryti sutarčių su ki
tomis valstybėmis, del ne
pirkimo prekių iš pasirašiu
sių sutartį šalių, neatsisa
kyti pirkti bei parduoti pre
kes viena antrai pasirašiu
sioms šią sutartį. 4. Neves
ti jokios propogandos kaip

i iš vidaus ,taip ir lauko pu-
Į sės, vedančios prie nuverti- ■ yra uoliausiais 
mo gyvuojančios tvarkos, 5. j karo prieš Sovietų Sąjungą

Dideli Šalčiai ir Sniegas 
Europoje

LONDONAS. — Visa Eu
ropa apdengta storu sluogs- 
niu sniego ir siaučia dideli 
šalčiai. Francijoj 8 žmonės 

lūšių nesusipratimų. 6.1 mirė nuo šalčio. Švedijoj 
Sutartis bus galioje per du Į }Įžveijst(?s SatvSs sniego ir 
metus. Metų laiko pirm nu- išlaužyti telegrafų stulpai, 
traukimo sutarties reikia Berlyne, siaučia dideli pus- 
pusei pranešti.

Fra nei jos

Darbininkai Visų 
Vienykitės! JOsi 
Nepralaimėsite* 
Retežius* o Išlain 
Pasauli!

JAPONIJOS IMPERIALISTAI PAŠILAI- 
. KYS M ANDŽORIJĄ

..... ...... .................... *‘i/li
TOKIO.—Japonijos im-i blaškyti chinų spėkas ir p<5 <

perialistai atvirai kalba, to maršuoti per Peipingą 
kad jie pasilaikys Mandžū- ant Sovietinės Chinijos. 
riją; iki šioliai dar vis buvo Imperialistinė Tautų Lyga* ■ ' 
kalabama, kad jie ten nuvy- j jau reikalauja, kad chinai 
ko tiktai “tvarką daryti.”,pasitrauktų iš Chinchovrt i ■ 
Japonijos spėkos Mandžūri- miesto, 
joje siekia 60,000 kareivių i 
ginkluotų modern iškiau- 
siais* ginklais. 
pasidalinus į penkias ko- 
lumnas maršuoja vis giliau 
į Chiniją. Paskutinės žinios 
sako, kad japonai nuėjo 50 ! 
mylių gilyn ir ant šimto 
mylių pločio. Jie užėmę eil^ 

miestų. | ------------- ----- z — ..M
Japonų orlaiviai skrajoja 'nuo Rytinio Chiniško gelžke- 

virš demoralizuotos chinų . lio, kuris yra bendrai vai- . 
voja socialfašistai, nes jie lietuvių išleido bendrą atsi- armijos ir meto bombas, idomas Sovietų Sąjungos’ir 

rengėjais šaukimą į darbininkus, iš- Keletas miestų uždegta islChinijos, yra jau japonų 
: rankose. Japonija vis’d®»5jS|

šią sutartį, nes jiems rūpi 
ne taika su Sovietų Sąjun
ga, o ruošimas karo prieš 
ją. Jie šaukia, kad jeigu 
bus užtvirtinta sutartis, tai 
prasidės Sovietų Sąjungos 
prekių “dumpingas” į Fran
ci ją. Imeperialistams tura-

Chinchow i
. .?* 1* 
' * T

Nankingo k r a u geringa
X,. .. valdžia neva tauzija, -kad
SUZTK būkj'l gins Chiniją

ponijos imperialistų, bet-ta 
valdžia savo armijas riktųo- 

ija ne prieš japonus, o prieš 
Sovietinę Chiniją, kad bend
rai su japonais pult ant jos.'

Visa Mandžūrija į pietus

A. L D. L. D. III APSKRITIS PASISAKĖ 
UŽ DARBININKĮJ KOVAS

WATERBURY, CONN.— 
A.L.D.L.D. apskričio konfe
rencija vienbalsiai pasisakė 
už teikimą paramos visoms 
Ameinkos darbininkų kla
sės kovoms ir remti, visomis 
jėgomis Kentucky' 17,000 
mainierių ruošiamą streiką. 
Nutarta rengti masiniai t 
sirinkimai, rinkti auk 
■drabužius ir kitas reikme
nis. Kur nėra Darbininkų 
Tarptautinės Pagelbos, tai 
jos darbo pareigas atliks A.

Svirstroi.—Prie budavoji- 
mo elektros stoties ant upės 
Svir-“Svirstrojo” dirba 10, 
000 darbininkų. Lapkričio 
mėnesį pilnai išpildė darbo 
programą sudedami 38,102 
kubiškuš metrus cemento ir 
plieno į užtvanką ir namų 
budavojimą.

Charkov.—Mašinų gami
nimo fabrikas “Ševčenko”, 
jau užbaigė trečių metų 
planą išpildydamas progra
mą dar su kaupu.

Voronež.—Garvežių bū
davo jimo; fabrikas “Kozlov
skį” jau baigė savo šių me
tų programą. Jis pagamino 
438 garvežius ir visi gerai 
veikia. Darbininkai nusita
rė, kad gruodžio mėnesį jie 
pagamins 50 garvežių, kas 
bus virš plano pagamini
mas.

Maskvą.— Visos Sovietų 
Sąjungos aliejaus šaltiniai 
rugsėjo mėnesį kasdien da
vė po 64,800 tonų aliejaus. 
Spalių mėnesį kiekvieną 
dieną pagamino po 64,200 
tonų. Ir lapkričio mėnesį 
kasdieną pp 66,100 tonų.

liuosavimą visų politinių ka
linių. Vienbalsiai priimta 
rezoliucija prieš darbininkų 
priešus skaldytojus, už J. 
Valstijų Komunistų Partiją 
ir nutarta remti Komunistų 
Partiją p r e zi d e utiniuose 
rinkimuose busimais metais.

%

Šias žinias imame iš “Daily 
Workerio:” Veikiausiai tuo- 
jaus gausime nuoĮ J Lt lt O Jį CX Ll011 11VL 11LLV7 

daugiau pranešimų.
Kaip matome, mūsų orga

nizacija vis daugiau įsitrau
kia į bendras darbininkų 
klasės kovas. Štai kodėl 
taip neapkenčia dabartinės 
A.L.D.L.D. linijos mūs prie
šai oportunistai.

Maskva.—Vien teritorijoj 
Rusų Sovietinėj Federaty- 
vėje Socialistinėj Respubli
koj sekamais metais į fab
rikų ir dirbtuviųaugštesnes 
mokyklas bus priimta 85,425 
mokinių. . Del šių mokyk
lų valdžia paskyrė 17,200,- 
000 rublių 1932 m. Į šias mo
kyklas lankosi fabrikų dar
bininkai, kurie.,nori išmok
ti įvairius technikinius dar
bus bei taip daugiau prasi- 
mokinti.

niais kaliniais, kurių skai
čius siekia 10,000. Kiekvie
ną dieną budeliai kankina 
kovotojus. Lodzio mieste 
visų kalėjimų politiniai ka
liniai paskelbė generalį ba
davimo streiką, prieš nepa
kenčiamas sąlygas. Devy
nis dąrbininLų klasės kovo
tojus nužudė Baranovičiuo
se ir Torrfašovo miestuose.

Gi kaip žinoma, Lenkijos 
fašistus remia Wall Streeto | 
kapitalistai ir visi imperia-

listai riktuoja savo armiją Sąjungos. Visi darbininkai 
ties miestu Chinchow, nes privalo budėti, pasaulinio 
čia yra susikrausčiusi jchi- karo liepsna apėmė Mandžū- 
nų Mandžūrijos valdžia ir riją ir ji greitai gali apimti 
likučiaŲjos arpiijos. ) Jąpp* vįsą Aziją ir rytinę pusę 
nai puls, kad galutinai is- Europos.

jnansinius kreditus. Komu- ‘ --------
nistų frakcijų biurai šau-i . PARYŽIUS. — Imperia- 
kiasi į visus darbininkus i listai besiruošdami prie ka- 
protestuoti prieš Lenki-: ro nusprendė pirkti nitritą 
jos fašistinį terorą ir ateiti; (sprogstančias medžiagas) mai. 
į pagelba lenkams darbinin-! įg Vokietijos.
kams ir valstiečiams jų ko- i yra nuo 150,000 iki 200~000 
voje.

Bedarbių Demonstraci
ja St. Paul Mieste

Prancūzai Skerdžia : 
! Syrijos Gyventojus

NEW YORK.' — Darbin
inkų Tarptautinė Pagelba 
(W.I.R.) pradėjo plačią 
kampaniją už suteikimą pa-1 
šalpos delei 17,000 Kentuc
ky valstijos mainierių, kurie 
eis į streiką sausio 1 d, 1932.

PENKIOLIKA TŪKSTAN
ČIŲ IŠMES IŠ DARBO

PRAGUE. — Čekoslova
kijoj gilėja ekonominis kri- 
zis. Gruodžio 15 d. užsida
rė milžiniška Vitkovitziaus 
liejykla -, ir 15,000 darbinin
kų neteko darbo; i 1 < •'

Damascus.— Gruodžio 20 
neva buvo paskelbti 'rinki*; 

Francijos imperials* 
Francijoje ^aį ve(^g reikalus, kad 
!1_t flAA AAfj A 7 -.Ayi**,-

■tonų nitrito iš Chilės, bet Į būtų išrinkta jų tarnai. Si« 
dar jai negana, ji jo dau- rjjos neprigulmybės gynėjai

tą pastebėjo ir prasidėjo "ko- 
•va. Prieš vietinius gyvenu 
Į v ?
tojus panaudojo francūzai 

MONESSEN, Pa.— Čia armiją, ginkluotus automo- 
yra apie 5,000 bedarbių j biHus įr pradėjo bučerių X-J U* <« Vk •» tzi I r- i 4-tlr /J n L O 1 X V *

mipstn rntnsns rpikn imida-1 darbą. 20 sirionų užmuštamiesto lotuses leiKaiauaa dirba. Valdzja “rūpinasi” ąnžoiąfn
mi tuojautinės piniginės fain bedarbiais kain ir ki- 7^ bniudi^uzeibuu

hp^rhinrnc ir in 1 S R 1 " DamaSCUS, Hama, Dopia IVpaiamos bėdai biams 11 jų įur Policija ir fašistai is kitnn^P mipątnnso krautuves šeimynoms. Po demonstra- Amerikos Legiono nardavi- kl?,uos.e ™iestuose Plautuves
■ - -- -nu; .?s _?lon.° Pa?a,vl uždarinėta ir tūkstančiai

vn nrio Rpdarhin Tflrvhnsl A?dalyvavo kritusių laidotu*

Fašistai Puola darbininkus
»

o

namo ir daugelis jų stojo į 
bedarbių organizaciją., r

• St. Paul mieste yra apie 
30,000 bedarbių, jų padėtis 
baisi kaip ir kituo.se mies
tuose. Daugelis išmesta iš 
namų ir neturi kur gyventi. 
Moterys ir vaikučiai kenčia 
badą. > . , , ' ,.

Bedarbiai nusprendė or
ganizuotis, ir 4 d. vasario 
suruošti masines ■ demons
tracijas miesto gatvėmis.

MASKVA. — Prasidėjo 
Sovietų Sąjungos darbo uni
jų centralinio komiteto pra
plėstas posėdis. Daugiau
sia kalbama apie -sumobili- 
zavimą visų organizuotų 
darbininkų delei pravedimo 
ir užbaigimo Penkių Me-1 
tų Plano 1932 met. ’ 11 !

v. “bedarbiams”. Tie 
fašistai ant tiek nusilaka, 
kad vės ant kojų laikosi. Jie 
sulaiko automobilius ir ■ po ' 
prievarta pardavinėja vežė-! 
jams laikraščius. Iš paduo
tų pinigų “ęęnčio” neišduo
da. Dar nė Viskas/ jie Yi- 
na stuba nuo stubos ir ve)> i 
čia darbininkus pirkti tuos! 
laikraščius. Vietomis jie 
grūmoja darbininkams ir i 
skriaudžia vargingus 
ventojus. ’

VAŽIUOJA MĖSOS 
30,000 MYLIŲ 

London.—Du laivai 
netonka” ir ’ “Minnewaska 
išplaukė į Naują Zelandiją 
parvežti šaldytos mėsos. 
Abu laivai galės paimti po 
150,000 avių mėsos ir par
gabenti į Londoną. Į abi 
'puses iii vai padarys iki 30,- 
000 mylių..

WORCESTER, MASS, -
PU''*'''Ostinis Komite

tas rengia prakalbas pa
minėjimui kritusių Lietu
vos Komunistų Partijos, 
vadų. Prakalbos atsibus 
sekmadienį 27 d. gruod*- 
žio, 7:30 vai. vakarė Lie
tuvių Svetainėje, 29 Endi
cott St.

Kiekvienas darbinin
kas ir darbininkė kviečia
mi ateiti į šias prakalbai 
Kalbės d. V. Bovinas iš 
Brooklyno, vienas iš ge
riausių kalbėtojų. Dai
nuos Aido Choras. Dai
nuos solistai E. SeYbeptiė- 
nė ir N. Tumanis. Atei
kite visi ir išgirskite kaip 
koncertinė prograųi, taip 
ir prakalbas.

Rengėjai, j •

kituo.se
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Iš karto man pasirodė, 
kad tas darbas yra sunkus, žinoma, susipratę žmonės 
ir netikėjau to atsiekti, ką atsako, kad ir už dyką eitų 
atsiekiąu. Kuo ilgiau dir- vis tiek mes tokios gaziėtos 
bau, tuo geriau.viskas vyko nenorime. “ ‘ ‘ ‘APŽVALGA

o— ................. , i.............

Nęi žingsnio Be Melo
Kunigų organas “Drau- 

jį darbininkų vadą ir sako:
Stalino vedamoji valdžia 

kas; metai į Maskvą varu su-1 
varp, 
ninku ir valstiečių tikslu jį pa 
gerbti.
šepikus, taip ir šis Lenino die
vinimas prievarta atliekamas. 
Nesunku suprasti, kaip tie 
tūkstančiai “maldininkų” “ger- ’ 
bi4? raudonojo teroro tėvą, ’ 
paguldytą šlykščiame mauzo-! 
liejiije.”
Nieko panašaus nėra—jo-; 

kią'Įpi’ie varta nevartojamai 
prifeįš. darbininkus, kurie iš? 
įvaįrių Sovietų Sąjungos 
kampų atvyksta į Maskvai 
pažiūrėti Lenino lavono. -Ir 
nieĮkas Lenino nedievina, tik 
jauj kaipo narsiam kovoto
jui duž darbininkų reikalus,! 
kaipo didžiajam darbiniiikų ! 
klajos vadui atiduoda tin-j 
kanią pagarbą. 1

.v < I

. KJąd išniekinti bolševikus, 
taiji; “Draugas” griebiasi, ir i 
mejąį Tai <Wkia “ddrųjų” 
kleiįikalų “dęra”—nei žings
nio- be melo.

pynė’” tai 'vyrai, geriau apsi
žiūrėkite iš anksto, kad ne
sudiltų ,ji visai. Juk ir Bąl- 

gasį\No. 297 išniekina didį-Į trušaičio ‘Gaidys’ taip sudilo, 
’ 1 ' kad tprięš galą pradęjo tįk sy

kį ! į rhėtusį išeiti—kalėdoms. 
Iš Baltrušaičio ne taip jau, bet 
iš Pruseikos būtų galima pa-iį gilt; Levi į AAdcm valu C5W"z>

■o Šimtus tūkstančių darbi-/ 'daryti gerą ‘Santą Clui 
valstiečių tiksiu jį pa- n
Kaip viskas pas bol- rHSlStūl 1F ludlRpyilC

Broklyno fašistų “Vie
nybė”, pasisėmus “žinių” 
iš Pruseikos “Klampynės”, 
tauškia:

“Laisvei” ir “Vilniai” ries
tai. Vėliausiu laiku pasklydo 
gandų, būk Brooklyn© “Lais
vė” ir Chicagos “Vilnis” jau 
negalinčios savo darbininkams 
išinokėti algas.”

Bet tikrenybėj “Laisvė”

ir darbas pasidarė papras
tas. Mat, su , pasiryžimu 
daug; žmogus gali nuveikti.

Pirmi mano žygiai buvo 
Pittston, Pa. Pittstone į 
dvi. dienas gavau trylika 
skaitytojų.

CLEVELANDO ŽINIOS=: • 1 kos pasekėjau; N^edyvai^ 4<ad ; ■' 
| jie pasiduoda save suklaidin-

! i ti. Juk jūs gerai žinote, kad
■ kapitalistų klases lėkajai vi
si yra mokyti, visa valdan
čioji klhsė augštus mokslus 
išėjus ir sj'ie visi nėra klai
dingi, tik klaidina darbinin
kų klasę, | mokiną, būti do
rais, ištikimais piliečiais, ne- odžio 
klausyti’bolševikų, b eiti jų i pinu ZD;

(Atsišaukimas Komunistų Par-| MASINIS MITINGAS RIN 
tijos Rinkimų Komiteto

Komunistų Partijos Rinkimų 
Kampanijos Komitetas šaukia 
specialę konferenciją iš visų 
Clevelando darbininkiškų or
ganizacijų subatoje , 26 d.

KIMŲ KLAUSIMU.

29 d. gruodžio (utarnin- 
ko vakare), 8-tą vai., Lietuvių 

.■ • ^Darbininkų Svetainėje, 920ifcį 
“ subatoje , 26 d. 79th St., įvyks platus masinisį 

______ f 3-čią vai. po pietų, susirinkimas - prakalbos mięsto 
----- ------ ---------- ------- v-JFinų ' Darbininkų svetainėje’, majoro rinkimų kampanijaiJš- 
mokslišku keliu?’] J Na, da- 13O3 West 58th St. šioji kon- plėsti. Kalbės pats kandidatę į 

ferencija išdirbs paskutinius majorus d.. L. O. Ford, kaĄuTrį 
prisirengimus trinkimų kampa- kiti vietos žymūs kalbėtojai.[čia* 
[nijos ir kartu išdės konkrečius [ bus išdėstyta Komunistėj jPaijti- 
[pasiūlymus, kaip > būtų galjma|jos programa Šienl rinkimam’ ii* 

| jx i j. ’ou»uvW...«uvW ... bal-; kuom ji skiriasi nuo kapitajis-
komunistų, neskaityti jų?sųotojų skaičių už Komunistų tinių partijų. MobilizuokimČs 
laikraščių, mesti - darbiniu- Partijos, kąndidatą, kiek dar visi į šį masinį mitingą išplėti- 

Clevėlandas savo istorijoj nėra mui įvyksiančių rinkimų.
Vilnį,” o skaityti jų iš- “įatęs’; i: , , • Komunistas.

Na, ar“ Visų lietuvių darbininkiškų

bininkuV klaidina _ išveda [ tę paties,“ jus įr valdant p ba^od^£ 
[Tag Day aukų rinkikų. 

f ■ • •

Lietuvių Darbininkų Pasal
dinę Draugija pirmutinė užgy- 
rę drg. I. O. Fordą, Komunis
tų Partijos kandidatą į miesto 
majorus; kartu jau išplatino 
300 rinkimų platformų. Visos 
kitos čleveląndo lietuvių dar
bininkiškos .draugijos turėtų 
pasekti pavyzdingą darbą di- 
įžiausįos Clęvelande lietuvių 
pašaipinės draugijos.

Komunistų Partija yra vie- £ja jįe ga]gS Išgirsti tikrą da- 

bedarbių apdraudą ir turi pro- neigia kiekvieną laisvesnį dar-

Taipgi pasitai
kė užeiti pas kelis suklaidiri- 
tUš draugusJ Jie sako, kad 
Prusėika yi^a 1 !<(mokyčiau- 
šias” žmogus i iF jis negali 
būti klaidingas. Taip, jis, 
Prūseika yra mokytas. Bet 
jis nėra “mokytesnis” už jo

“]
bar ant to paties kelio jumis 
veda “mokslinčius” Prusei- 
ka ir kompanija.

Jie irgi, liepia- savintis nuo sumobilizuoti didžiausiąPittstono lietuviai darbi-1 draugą Grigaitį, jis dar tik 
ninkai yra draugiški. Ka-: lekcijas ima iš Grigaičio, 
da jiems perstatai dalyką,; ^ad įr jįs galėtų gauti $90 
kaslink laikraščio, tai laik-. j savaitę, kaip gauna ponas kiškus laikraščius, “Laisvę” 
raštis mažai užiųteresuoja. I Grigaitis> Taip> tas “mpks-!ir “Vilnį,” o skai^^;
Bet ^dtyųurpęlįn^au, kad j iingiU£” nėra klaidingas^ Jis, leistą “Klampynę.” ( ___ — _ ------- ----
- -""u ”-^idirb-1 gino, ką jis daro, jis tik dar-1 gi jis negerai jus mokina, draugijasjT' padėkit savo Paraš šiuo būdu noriu užsidirb-1 
ti kelionę į Sovietų Sąjuųgą, Į 
tai, sako, “reikia lietuvį pa
gelbėti.”

. D i d ž i urna pittstonįečių 
sakosi, kad jie yra laisvi, ne 
tiki kunigams. Bet jie dar
bininkiškam veikime neda
lyvauja. Man rodosi, kad 
būtų galima daug jų prira-

MINĖJIMAS 4 NUŽUDYTŲ.
"'DRAUGŲ.

iš tikro kelio, jų klasės ke- čioj klasėj visada mokina?
lio. , ' >.

Keisti tie žmones, Prusei-
v Glaubičius.

Vajininkas.

BetKeli metai atgal Senas Vin-[taip, kaip jis tvirtino.
cas rašė apie savo arklį, kuris, man dabar tas atėjo į galvą, 

’anot Seno Vinco, buvo tikras kad jau nuo senai fašistai ži- 
Kaip pasi--.no, kad Prūseika tikrunloj bu- 

Sako, jos rodo, tai Senas Vincas ėmė įvo jų draugas, o ne komunistų, 
> arklio, nes jeigu jau net eiliniai fašistėliai 

’’’-’"-“dabar ir Senas Vincas pana-1tą žinojo septyni metai atgal.
Farmerys.

Subatoje, 26 d. gruodžio, 
7:30 vai. vakare, Lietuvių Dar
bininkų Svetainėje, 920 E. 79th 
St., įvyks paminėjimas 4 drau
gų, kurie žuvo nuo fašistų bū
delių Lietuvoj. Programa bus 
gera. Kąlbės tik ką sugrįžęs iš 
Sovietų Sąjungos Drg. R. Miza- 
ra. Dainuos Lyros Choras. Viki 
“Laisvės” skaitytojai patys bū
kite; kartu praneškite savo 
draugam kaimynam, katalikam 
ir tautininkam darbininkam.

Pittstone užėjau moterų, ku
rios prašė, kad duočiau kny- socialdemokratas, 
gų pasiskaityti. I
myli skaityti. Čia matosi praktiką iš savo arklio, 
pas Pittstono draugus, A.L. L. . . . _ , • .„ • o .oUft i1 & ’ [šiai pasielgė, kaip jo socialde

mokratas arklys. Senas Vin-!

uosapiežsadvouarknaip i'1111’™’ Kur Maiuieriai Tedirba 
“Mano arklys tai yra tikras | pgjr §aVait§ 

met suglaudžia 'ausis, tartum I SMITHFIELD, Oh;io.-r-Brad- [ 
nori kąsti, bet dar niekados to [ley kasyklose darbai eina vi- 
nepadarė. Taip panašiai ei-[sąi prastai. Per savaitę dirba-i 

kle- [rĄa viena diena, iš ko darbiniu- [ 
ga Senas Vincas. “Jie taipgi [kai negali pragyventi. Bet kai 

ižemutinėj Pittstono daly j, kalba apie revoliuciją, bet nie- |buvo streikas, tai daugelis pa- 
n i >• i • t r bliv flnr inc nPCiilrSlo ” : vo rU iU-iii-i E nrncūnnliii' alm'n ia_

natinė partija, kuri kovoja už jykų stovį, kaip fašistai žudo ir 

gramą panaikinimui bedarbės 
ant visados. Tad remkime sa- 

ivo klasės Partiją, dalyvaukime 
! rinkimų, kampanijos konferen- 
|cijoj, 26 d. gruodžio.
Komunistų Partijos Rinkimų
Kampanijos Komitetas

Clevelando • Rinkimų; Kam- 
panijos Komitetas paskyrė 2 ir 
3 dd. sausio Tag Days, Komu
nistų Partijos rinkimų kampa
nijos finansavimui. Mums su 
pagelba Clevelando darbinin
kų' ir darbininkių, pasisekė, d. 

iį.j O. Forą padėti ant rinki- 
įnų baloto. Mes esame, viena- 
t^hė darbininkų Partija šiu'ofce. 
jrfnkimuosę prfėš demokratų ir 
^publikbnų',kanūidatus1 »Soci-

ir “Vilnis” išmoka darbi- d.L.D. narius apsileidimo, XVS'Trklvs 
ninkams algas. Veltui fa-1 kad neįtraukia tuos draugus 
šistų “Vienybė” ir renega- į susipratusiu darbininku
„ “Klampynė” tarpą. Pittstonas yra dide-

. ^Sve^/, le lietuvių kolonija, ir gali- socialdemokratas.. . Jis^visuo-
A. rle.s^ab ma būtų padvigubinti dar-

Vienybės” fašistai ma- bininkiškas o r g a nizącijas
tomai turi artimus rysius , pittstone viso’“'avail “Lais- gXiT mūsų Tociahstai,1 
su renegatu-Prūseika, nes vep, nauju skaitytoju, ga Senas Vincas. “T‘ 
Štai ką sako: . . - - -

‘“teko sužinoti, kad kai ku
rie, “Vilnies” spaustuvės dar
bininkai atsiuntę , Pruseikai 
laiškus, pareikšdami, kad visai 
mešią darbą, ir atvyksią veik
ti pas Prūseiką...”
Tur būt ponas Prūseika

to Pruseikos ”
džiaugiasi, būk
ir “Vilniai” esą “riestai.”

a

ite Tikisi šimteriopai 
Laimėti

Pūšfeų ^fąšistų ^Sandara-?
No. .51 rašo, kad

?Tora dabartinių kandidatų i q
į SLA; prezidento sostą—Ba- -P^USlUvej.
čiunas ir Bagočius “investuo-'
ja” savo pinigus ir dar ' < Užk!inipO YoungStOWHO Ban- 
kiam skaičiuje, kad visas jų į r A v • n* • •
"pasišventimas” daros įtarti- «« .APLA. KuOpOS Pmigai 
nu. ' Tie žmonės pirmiau ne-1 
pasižymėjo jokia labdarybe ir 
staigus jų i

kur dar jos nesukėlė.
Tai dabarlšhbaš 'Vincas liu

lėjo savo ark liti ; pėdomis ir at
sidūrė su savo “Nauja Klampy- 

.------------------------------ ;nc” socialfašistų liogery. Bet
niau, kad moterys dirba'kad sukelti revoliuciją prieš 
mainose, o-vyrai nitnūš ?da-';komu'nistūs,»taį ; Senas Vincas

bininką-darbininkę.
Darinėtis.

EASTON, PA.
Iš A.L.D.L.D. 13 Kuopos Su
sirinkimo 13 d. Gruodžio

Kaip kurie A.L.D.L.D. 13 
kuopos nariai primetė man or
ganizavimą opozicijos ir užra
šinėj imą “Naujosios Gadynės”. 
Tą užginčijau susirinkime ir 
įrodžiau, kad aš nieko, bendro 
neturiu su opozicijos organiza
vimu, ir nurodžiau faktais, kad 
tie, kurie man prinpeta. tą dar-, 
bą, patys jį dirba,nęę pijąs 
nieko - nesakė, kurie turi 
“opozicijos centru susjrašp|ę- 
jimus, rengia L, Pruseikai prą- 
kalbąs, tai tie o. k. Bet aš tai 
blogas, nes kritikuoju “Naują
ją Gadynę,” nurodau jos skai
tytojams, kad ji nėra darbinių^ 
kiška,, bet kontr-revoliucihė, 
menševikiška. Bet šie draugai 
ne tam išstoja prieš mane, kai
po tariamą prieškomunistinės 
opozicijos šalininką, bet tam,

jrapijihių tamsūnėlių* stojo iš
vien. sų kompanijos mušeiko
mis prieš streikierius. Paskui 
kai kurie iš tų nesusipratėlių 
vaikštinėjo :po! ’stubasj suraši- 
hėdainb vardus delei prašymo, 
kad, jneręikj&ų; įmokėti! kompa
nijom už kambarius, kol dar
bai, pagerės.. Bet kompanijos 
iš jty tik pasityčiojo; ■ :; aiistų partijk nestato savo kan-

P dabar kas atsitiko su tais- didato,’ reiškia, jie rems-vie- 
-------  žmonėmis? Kai kurie, buvo kapitalistų partijų kąn- 
Oi, Vincuk, Vincuk, tu esi apsipirkętf automobilinę, radio^ •

i išsisuodina. Prisivežusios .besmegenis. Nuėjai lengvai, [Dabar tai iš jų atimta, ba ne- 
Votmiirn o^i būt sugrįžt bus sunku. Dai-U^l1 toliaus issimoketi, namu- kruvas anglies kavalkų, sc- bo ]iaudis į tokius žiūrės šaltai 'kai paliko tamsūs, uždaryta 

di ant žemes ir trupina su - * ... -----K—
plaktukais. Kitos kasa an- [ 
glį iš “dortbankių” ir veža j 
si vežimukais. Mat, vyrai j 
nedirba, nėra už ką nusi-1 
pirkti, tai moterims didelė 
“darbymetė.”

Užėjau vieną saliūninką.
Sakau, užsirašyk “Laisvę.” j kaip prQSeįka 
Gavau atsakymą, ’ 1 ” 1 
skaito “Naujienas.” 
sakau, kas yra su jūsų mies
tu, kad aš negaliu gauti nei 
vieno “Laisvei” skaitytojo?

Sabestipol. ir Inkerman, ne
galėjau gauti skaitytųjų, i. 
nes 'ten balsi bedarbė. ; ’

Inkerman! aš' iš karto ma
niau, kad moterys

na&ievre “Vienvbės” f ašis-1 j a, ba visos moterys buvo !ne?/>r° .£as. socialfašis.tus suVtenyoes . I3Ą1S U ? Tik tadh - [tuščiu kišemum,-bet išvien sųtams, kad JIS dar turįs vie- Į .‘°urnos. iik taaa Į““1 ’pora kitų sėbrų pasigro.be nuo 
na kita pasekėją “Vilnies” ; tikrinau, jraip užėjau is uz- ia.L.D.L.D. šešto Apskričio 
spaustuvėj. ' i'pakabo mainierių namelių. ,$154.48.

j Tai pamačiau, kaip moterys I Oi, Vincuk, Vincuk, tu esi

YOUNGSTOWN, Ohio." -------------- . 1 VV 1N, kJlLiU. ------
n . “žsnnteresavimas Augščiausios Prieglaudos Lie- 

SLA. bei mėtymas šimtų do- tuvių Amerikoj 24-ta kuopa 
lerių propagandai, nėra daro- turėjo susirinkimą gruodžio 6
mos vien iš mielaširdingumo.”
Aišku, kad tie du ponai ti-

. . , . . ... 7 ... . muuiwu, vivv-pjuu. • xxcwpa-
klSly JOg jų investintl pi- ras> finansų raštininkas P. So-

žmonėmis ?

neapykanta. elektra. Tai apsigavo tie kom-

dįdatų Šiuos'e (miesto majoro 
rinkimuose, t

Clevelando Rirtkimų Kam
panijos Komitetas prašę visus 
darbininkus ir darbininkiškasx«... c.------ uaruunųKUS n uai uuuuKisnas

ipanijų apgynėjai; o susipratę organizacijas dalyvauti šioje 
[ darbininkai dar jiems prime- RINKLIAVOJE. Mūsų obalsis ( v ..... .........
na: už jus tai ir mes turime yra 500 rinkikų DEL KOMU- i kacĮ įnešti į Komunistų Partijos 

NISTŲ KAMPANIJOS. Kad vienetą suirutę, nes jie gerai 
tą darbą padaryti sėkmingu, žino, kad aš niekam 

ir darbininkes rinkliavos.dieno
je pribūti į šias stotis : Distrik- 
to raštinė, 1245 Prospect Av.;
So. Slavų Darb. Svetainė, 5607
St. Clair Aye.; Lietuvių Barb. : jr Sf£įau g savaičių uždarbį* 
■Svetainė, 920 E. 79th; Bedarb. [ *
Svetainė, 967 Nathanel Rd.;' 
Mayfield Hall, Rayfor- Jack- 
sbn Hall, 3804 Scovill Ave.; 
Vengrų Darb. Svet.., 11123 
Buckeye Rd.; U.B. No.10-7937 
Kinsman; žydų Centras, 14- 
101 Kinsman; Pulaski Hall, 
6628 Chambers; Ukrainų 
Darb. Svet., 1051 Auburn; Ven
gru Darb. Svet., 4309 Lorrain 
Ave.; Finnish Hall, 1303 W. , ...............
:58th St. ir I. W. O. Svet.,

Likusiems ' tai miestas davė.;D. 105th St.
“svetainę”

Žodis apie Prūseiką
Viena karta ir mano bakū

žėj lankėsi ponas Prūseika. 
Tai aš jum sakysiu, kad tas 
schenectadietis d. A. Gudzins- 
kas tai prasčiokiškai pasielgė. 
Na, kaip jis drįso tokį poną

_ uvatĮj x luošina, vvtivi. į vwix.v .

kad JIS [proletaro, kaip aš, suvargusią! 
AŠ jam [lūšnelę!

Besikalbant, mudu su drau-
• ■ ; gu Gudzinu užklausom Prūsei-

kos, kaip dabar stovi “Laisvė,

vargti.
Mainierys.

d. Išrinkta valdyba 1932 me
tams: pirmininkas Frank J. 
Madison, vice-pirm. J. Kaspa-

nigai sugrįžtų šimteriopai, ’deikis, užrašų rast. F. Kalen- 
jei jie patektų tos organiza- dinė, kasiėrius S. Aiženas; li- 
-*4- ’ * gonių lankytojai D. Vaikutis

ir draugė A. Miglin; maršal
ka J. Kazulionis; organizato
rius P. Kalenda; kasos globė
jai W. Buzin ir A. Maskuliū- 
nas; knygų peržiūrėjimo komi
sija: S. Bųzin, A. Maskujiūnas 
ir MiĮlė Kauliūtė. Visi įėję į 
valdybą yra tinkami prie dar
bavimosi draugijose; gal bus j
geros pasekmės 1932 metais. I pirmoj vietoj. j kad jau “Laisvė” eina prie

A.P.L.A. 24-ta kuopa turi I An t.ras mano pasisekimas i ban kruto, tai tas nusigąsta ir
[pinigų banke $73.15, tik uždą- j buvo Warrior Run, Pa.. Tai rašo, kaukia pagelbos. Bet

Na, tai jau tu ne revoliuci
jos vadas, pamislijaų ąau. Juk 
jeigu “Laisve” ir gerai, finan- 

1 visgi rcvoliu-

cijos bosais.
4 . s

Žinoma, kad fašistai ir so- 
cialfašistai nesivaduoja jo
kiu mielaširdingumu: jie 
varžosi už vietas del dole
rio. Jie žino, kad patapę 
SLA. valdonais galės viso
kiems savo “frentams” teik
ti paskolas, galės naudoti 
organizaciją, kaip jiems pa
tinka

Dvi Duonos Riekutės,
SO vvisų ponu, V P « 1 vi • O • I
vežt, j tokio Keli Šaukštai Sriubos

—Visa Parama Bedarbiui
HAMILTON, Canada . — 

Penki mėnesiai atgal buvo re- 
!gistruojama bedarbiai; ir ta-

- - - “Naujos
mes prašome visus darbininkus Klampynės” neužrašiau ir ,nie- 

; keno pinigų nepasiunčiau į opo- 
" zicijos centrą,nei jų redakcijoj 

už jokius pinigus mano rank
raščio neras, nes jie jo neturi:

vieno kad tankiai matom “Laisvės” gistruojama bedarbiai; ir ta-
Jis sako, uz ką žmones uzsi-[nusiskundimą, kad jai būtinai ’da buvo paskelbta, kad greit
rašys laikraštį, kad neturi 
už ką ne alaus stiklo nusi
pirkti. Mat, jo supratimu, 
tai alus ir “munšainė” yra

reikia greitos finansinės para- aRt žiemos bus duota pavie
niams (singėliams) šiaurėje 

uovimv atsakė Prū- darbas ant vieškelio, kur iš 
Yra tokių iš laisvie- [Hamiltono išvešią apie 4,000

mos ir t. t.
“Neklausykit 

seika. “’ 
čių, kurie pagązdina Taurą, 

Laisvė” eina prie

Bet SLA nariai darbiniu-’J0 ka»ką;y ant rankų yra pas į vįsaj ma£as miestelis, ir lie- ‘Laisvė’ gerai stovi,” .TijAr J t.• t i basi erių apie $18. Na, ,tai jau tu ne i
kaL.tU“ėtųt slucįtl laUk.fasiS-| Susirinkimui išdavė, raportą 
tmį: prūdą iš organizacijos delegatas buvęs, bedarbių kon- 
vadovybės ir turėtų pa-sta- ferencijoj, Člevelandė;' rapbr- 
tyti iš savo tarpo tinkamus Lls k U VO labai platus; visi na- 
žmones,. kūrie Vestų organi- liaį_ir nargs ji vienbalsiai už- 

daibininkiškai. Jje| Draugai ir draugės, del ko 
turėtų remti ,SLA. Darbi- ries taip-apsileidę, nerašome į j 
ninku Opozicijos Komiteto mūsų dienraščius jokių žirni-! 
vedarną darbą ir jo siūlo- “_ų? .f '

"L T ZLZZ1 [1 okia korespondencija, 1
o, ,« . m Visi nori matyt tą laikraštį irKaip Jiems Sėkasi Klampoti f kaito po kelis sykius, jr per 
. ( augelį rankų eina

Apie; pruseikinių oportu- raštis.
0- ; --- O—*
♦ Youngstowno kolonijos nori 

čiti į debatus. Bus traukia- 
“Naįtijoji- Klampynė’ Chica- rias kalbėtojas iš kito miesto, 

^oj tąjį) ‘platinasi’, kad pirmo L.D.S. kuopa nutarė debatus 
nuiher*Io išparduota 100 egz-1- ”----- *•’
emplicmų,antro nepilnai 50, 
trečio piko keli egzemplioriai iš 
25, oi ketvirto, manoma, pa
kaks fiO ėgz. Reikia pasakyti, 
kad tfęk parduodama visoj 
didSi į’.'dj Chichgoj. :Jei šitąip 
galvotrūkčiais i puola ta “Klarn-

mus kandidatus.

nistų llampojimą Chicag 
j’e ‘.'Vilnis” sekamai rašo

darbininkų. O dabar išvežė 
tik apie 400. O kada tos lai
mės sulauks kiti, kur skaičiūs 
siekia beveik 7,000 singelių?;

i prieš $20 kaip pradėsiu dirbti, 
; jei kas ras, kad aš pasiunčiau 
■keno pinigus ar savo į “opozi
cijos” centrą bei “Naująją

j Klampynę.”
Kaip buvo su J. šlapiko 

dviem -doleriais, kuriuos aš pa
ėmiau, kaipo užprenumeravį- 
vimui “Naujosios Gadynės”? 
Kadangi iš pasikalbėjimo su-, 
pratau, kad šlapikas nori?»Už-

tuvių nedaug ten gyvena.
Ale čionais lietuviai skirtim1( •> ucuovu it jluiciu-

gęsni nuo Pittstond lietuvių. ,siškai štovetų, tai visgi rcvoliu- 
Čia jatf nė tuo tikslu užsi- cinis 'Vadas, fietėretų taip atsa- į

kyti į eliiiių narių■ ar pritarėjų --------  . . . .
klausima: juk’darbininkų ko- riekutes duonos per dieną, 
vos prieš bjaurų kapitalizmų ’
visuomet reikalauja pihigų.

.... .     Plymouth, Pa.,nr keliuose Jeigu vienur tuom tarpu pa- 
’ žinotė gerai: jej kada ! miesteliuose mažai gavau, kanka, tai kitur stoka.

|1 ūna iš Youngstowno kolonijos skaitytojų, nes žmoneliai - 
t?da baisiai bedarbės suvarginti, 

• * ’ skundžiasi, kad dabar he- 
i tas laik- l^iki’astį uzsirasyti. Sa-

| ko, kad užsirašys vėliau, ne- ;nip]į7 kuris" plūdo bjauriau- 
j paisant, kad doleris bus ir siais z ,v’ * ‘ ’’
brangiau. Mat, pas juos Ibiąu ^darbininkų vadus,kaip •’ 
tur būt yra mintis, kad at- f 
eis tuoj geri laikai. ,

Kiir tik nuėjau pas Lais- ,nau jrruBema prie ivc 
vės skaitytojus, visur radau nistų neilgai bus; sako,“ 
tik ką užgimusę gaziotą sčika, bus? friūsų, žmogus,’ 
“Naująją Gadynę.” Daug 
klausė, iš kur ta negirdėta 
ir neprašyta viešnią į jų 
■namus -’dtefo. Aš vis kiau-

; kraštį ir jį paremti dar laik
raščiui neišėjus, tai aš ir pa-: 
ėmiau nuo jo pinigus, bet mano • 
tikslas buvo neuž^ašyt jam* laik
raštį, o sulaikyt jį nuo parėmi
mo opozicijos, kad gal dai* tuo. 
tarpu pa'vyks jis mari atkalbinti

Surengimo komisi-surengti.
joj yra J. Kasparas ir F. J. 
Madison. Debatai bus vėliau 
pagarsinti laikraštyj šu jų vie
ta, diena ir valanda.

Rašykime visi žinutes į mū* 
sų dienraštf. 1

Frank J. ' MaJison.

rašė laikraštį* Lad “pagel
bėti lietuvį,” ale, kad skai
tyti darbininkišką laikraštį.

Dar Daugiau 
t ■ » . , ■ .

Vieną kartą aš užėjau 
savo kaimyną ir ten radau vic-, 
ną fašistų sukląidintą; darbi-

žodžiais mane, o dar la-

“svetainę pypkių dūmuose darbininkus ir darbi-
per dieną parūkti ; ten šuta i pi-. njn^es> kurie padės šįęje riti
na apie 1,000 beda.rbių , .tajpgn pjpavoje t įr abelnoj rinkimų 
duoda per ■ palaimintus ga ą- »hjan)panj.joje įr kurie nori būti 
veistus ^Pagerintos, .moraines - |.y ^0Q <^arninkų/>
siiubos iželis saugus h V1 [ j-nes prašome i išpildyti šį pasi- ir aš išlaikiau jo pinigus 5-6 

žadėjimą: q z >
Ašj remsiu rinkliavą Komu- J. Januškį, nes J. šlapikas j*ąu 
nistų Partijos,šio miesto ma- negyveno Eastone, ir J. Januš- 
joro rinkimuose ir rinksiu kiui pasakiau, kokiam tikslui 
Aukas tSubatpje ir Nedėlioję, • šlapikas davė tuos pinigus, o 
,Sausio.2rą ir 3čįą. ! ką J. Januškis padarė su tais

Vardąs ...............................[pinigais, aš nežinau. >
K. Bakanauskas.

kai su žiauriąja žiemos nak
čia ir su alkiu, tai palieka pil
nas teises pačiam bedarbiui 
kovoti. i ’ ■ ■ * >

Kaip kapitalistai tyčiojasi iš ■ 
darbininkų,: tai didesnio pasity- 

q čiojimo nebegali būti.' > si..
vie-1- ' “Laisvės” Skaitytojas.

Lindeniečiai Sukėlė
$73.50 Mainieriams;

- Uruodžio
5, d. buvo “card party” Bud- 
rėcko name, f 242 lyoęd Ąye. 
Tą parengimą ’ suruošė šešių 
draugijų bei kuopų delegatai, 
naudai streikuojančių niaiųię- 
rių. Payengimąą 'dajVč pusėti
nai daug pelno,. [73 dolęriuą įr

savaites ir tada grąžinau per

Vardus ...............................
. Adresas ................... ,....
Šitą prisiųskite Partijos raš-

tinėn, 1245 Prospect Ave. 
Koinunishi Partijos .

Rinkinių Komitetas.
!tai draugus, Bimbą, Taurą, (
į Andrulį, Mizarą ir kitus. Na, LINDEN, N1. J.) 
i ir ant galo įsikarščiavęs pasa
ko, kad Prūseika prie komu-

“Prū- 
ir

žinoma, man tuomet buvo
tik juokas iš to ųųpuoiusio’cįar- s- -s 
bininko, ir, tuomet .marį nęi į 50c; tai įiikėtinaų, kerai,, kaip, 
galvą neatėjo, kad gali būti iš tokios mažos mūsų koloni-

- I •

jos. Mat, daugelis labai pri
taria streikuojantiems mainie- 
riamš. Tariame labai širdin
gą ačiū Aukotojams ir publi
kai, kuri) atsilankė. Visa virš- 
mįnėta! suma, pinigų liko pa
siųstą .centraliniam. Mainierių 
šelpimo Komitetui, 611 Benn 
Ayį., Pittsburgh, Pa. •; ..

Lindenietis.

VAIKAS MIRĖ DEL 
“FOOTBOLĖS” ŽAISLO
Orange, N. J.—G.G. Q 

ssa, 15 metų berniukas mir^j, 
jis likosi sužeistas lošiūAt 
“footbolę”. Tai jau ne pib- 
moji auka belošiant “foot
bolę?’ Hillsidej. tūlas S. Per- 
sockis, 21 metų amžiaus 
taipgi nuvestas į ligoninę 
su sulaužytą dešiniąją ran
ka.

•*

pasigro.be


Tręęiadie., GruocL 23, 1931, LA I S V ® Puslapis Trečias

18 Jc) Montrcalieęių Protes
to rezoliucija prieš darbinin
ku judėjimo griovikus.............

Dr. J. J. Kaškiaučius

MONTREAL, Canada—Mes, 
A.L.D.L.D. 137 kuopos nariai, 
savo mėnesiniame susirinkime 
1931 metų spalio 25 d., aps
varstę darbininkų judėjimo 
svarbiausius reikalus, rado
me, kad prie kasdieniniai 
aštrėjančios klasių kovos ir 
prie padidėjusio teroro prieš 

i revoliucinį darbininkų judėji
mą, darbininkams reikalinga 
kuo didesnė vienybė atrėmi
mui valdančiosios klasės įvai
rius užpuolimus.1

APSIRŪPINKITE SAVE!! APSAUGOKITE NUO SUNKAUS LAIKO!!
ATEIKIT Į DIDŽIAUSI NEW YORKE

IŠPARDAVIMA
KUR JŪS GALĖSITE SUTAUPYTI PINIGŲATEIKITE! PAMATYKITE! SULYGINKITE!

I ‘ : i

Jau statoma Daktaro J. J.
Kaškiaučiaus knyga Pirmoji 

^Pagelba Ligoje ir Nelaimėje, 
kurią jis padovanojo dienraš
čiui “Laisvei.” Gi “Laisvė” 
padbvanos ją savo skaityto
jams.

Seni skaitytojai, kurie, atsi
naujindami prenumeratą, užsi
mokės už visus metus $6.00, 
gaus dovaną, Dr. Kaškiaučiaus 
knygą.

j Matydami, kad Jungti Am'e- 
rik. Valstijų lietuvių darbinin-

Į ku judėjimo griovikai, prieš- 
į komunistiniai opozicionieriai, < 
neaprimsta, o savo kontr-revo
liucinį darbą varo, stengdąmie- i 

i si atitraukti darbininkų mases ■ 
'nuo kovos už savo klasės rei- 
I kalus,—griauti darbininkų iš- 
budavotas organizacijas,

i Mes, todėl, griežtai protes
tuojame prieš išleidimą “Nau
josios Gadynės,” tikriau “N. I 
Klampynės,” su kurios pagel-1 
ba Strazdas, Prūseika, Butkus 
ir kompanija stengiasi plėsti 
kontr-revoliucinį darbą, skal

biant darbininkišką judėjimą.
u» Mes taip pat protestuojame 

j prieš siuntinėjimą jų įvairių 
pačiuose jšlamštų A.L.D.L.D. nariams ir 

'atskiriems darbininkams, ir 
prieš varymą bile kokios 

i kontr-revoliucinės propagan- 
!dos. i

Griežtai pareiškiame, kad 
nei moraliai, nei materialiai 

asi- neremsime jų kontr-revoliuci- 
žadėjęs, tuojau stojo į darbą, nio darbo, bet kovosime, kaipo 
ir knyga jau parašyta.
vyždingas, bolševikiškas punk- j 
tuališkumas darbe!

Knyga Greit Bus Gatava ••’H* •
‘ Tikimės apie pradžią vasa- 

Į io mėnesio turėti gatavą kal- 
bamą knygą, jei finansai ne
trukdys jos padarymą ir iš
siuntinėjimą.

Atspausdinimas ir apdary- 
( mas/įtps khygos “LaisVėi” kai- 

Ylucfs A^iė pusantro tūkstančio 
j dolerių.’ Išsiuntinėjimas skai-j 
l tytojam irgi kaštuos maži a u- 

I , šia $500.00. Iš priežasties be- ■ 
darbės “Laisvė” taip pat ken
čia alkį. Tačiaus žodis duo-' 
tas, kad skaitytojai gaus tą 
dovaną, bus išpildytas, nepai
sant visų sunkenybių.

Pereitą vasarą,
S karščiuose paprašėme Dr. 

Kaškiaučių parašyti dienraščio 
skaitytojams tą brangią dova
ną. J mūsų prašymą draugas 
Kaškiaučius simpatingai atsa
kė: “Gerai, parašysiu.

Tai pa- su tikrais darbininkų priešais, 
įvarydami juos laukan iš mūsų 
’organizacijų.

Užgiriame A.L.D.L.D. 19-tos 
■kuopos Chicagos draugų pasi- 
jelgimą su mūsų revoliucinio 
(judėjimo priešais.
i šalin darbininkų judėjimo 
.'griovikai!

Susirinkimo vienbalsiai įga
liota kuopos valdyba tvirtint 
šią rezoliuciją.

. .Valdyba:
Organiz. F. Gogis,
F i n. Sek. P. Suplevičius>
Nutarim. Seki. J. Wolfe.

Viltis Drauguose
Bolševikai į pranašystes 

tiki* Jie yra realistai, 
mes ką sakome, tai įmatome,
kad taip bus ir žinome, kodėl 
tai bus.

Padengimui tos didžiulės

ne-
Jei

Pamatykite .savo tikrai akimis—tas vertes, kurias negalima perduoti per spaudą. Vienatinė tokia progą gyvenime. Prekės 
bus išparduotos be galo pigiai. I JEI JŪS PRALEISITE ŠIĄ PROGĄ-J-TAi TURĖSITE NUOSTOLIU

Prekių Daugiau Kaip už $1,000,000
Moterų, vyrų ir vaikų šilko, vilnonių ir kitokių drabužių, rakandų, kailių aprėdalų, vyrams šilkinių marškinių, vyriškų pir

štinių, šilkinių skarelių, šilkinių padžiamių, vilnonių aprėdalų, kotų ir ploščių, divonų, ant langų užtvankų. Peilių, šakučių ir 
kitokių reikmenų prie stalo, brangenybių, apsevų ir t. t. ir t. t.

BISKI SUGADYNTI Iš PRIEŽASTIES GAISRO DŪMAIS IR VANDENIU
) v 1

ATYD AI!
Turėdami begalo daug prekių ski

riamų išpardavimui, mes neturime 
progos perskaitliuoti tūkstančius - 
prekių, kurios bus išparduotos 
ke šio didžiausio išpardavimo.

lai-

PINIGINIS KUPONAS
Savininkas šio kupono turi teisę gauti pinigų pervažiavi

mo lėšoms New Yorke laike šio išpardavimo jeigu pirks už 
$1.00 ar daugiau.

AT YDAI!
Kad neduoti progos krautuvinin

kams dideliu skaičium išpirkti pre
kes, mes 
ribavimo 
atskiram

pasiliekame 
parduodamų 
asmeniui.

sau teisę ap- 
prekių kiekį,

Prekės yra, vyrų, moterų ir vaikų reik’menys, viršutiniai ir apatiniai drabužiai, divonai, paklodes, koldros, au-užklodės, 
dėklai, šilkiniai, vilnoniai ir kitoki, pirštinaitės, auksuoti, sidabruoti »ir kitokį stalo reikmenys, rakandai, indai ir

BEGALINIS >1 PIGINIMAS! DIDŽIAUSIAS NUPIGINIMAS KOKIS KADA BUVO!
Ir tūkstančiai kitų reikmenų, kuriuos negalima perskaitliuoti. Reikia sūvo akimis pamatyti, kad įvertinti. Ateikite anksti 

ir gausit geriausius, nes šis išpardavimas bus tiktai trumpam laikui.

Išpardavimas Prasideda Utarninke, Gruodžio - Dec. 22 d. ir Tęsis 23 d.
BIG 14th STREET STORE

V

132 - 134 - 136 West 14th St. (gatvė! Tarpe 6 ir 7 Avnių New Yorke
TRYS DIDELI AUGŠTAI PILNUTĖLIAIPREKIŲ NEIŠPASAKYTAI PIGIAI JŪS TURITE PAMATYTI, KAD ĮKAINU 

OTI! ATEIKITE ANKSČIAU TAI GAUSITE GERESNES
KELRODIS. Važiuokite B. M. T. požeminių traukinių ir R. T. požeminiais ir viršutiniais bilia traukinys. Iš Jersey City-

■ > , Hudson Tube. ,
Trys Dideli Augštai Išimtinai Gerų Ta vorų. Nepraleiskjtę Progos ; . « į

. t

*

pa, būk mūsų visos knygos nie-jSt., knygius d. Jakubauskas, iri Centro Komiteto šaukiamą su 
ko nevertos. Tarp, i 1 ....... - - -- -■ -j.--.-j--—_

keletą išleistų knygų, ------- .....
daugiau' teikia žalos, kaip nau-j draugai ir draugės, A.L.D.L.D. 
dos. Jomis yra “Seno Vinco! 84 kp. buvę nariai, kurie norite 
raštai”, “Karų ir Revoliucijų 1 jr toliaus pasilikti mūsų kovin- 
Gadynė” ir “Krikščionybė ir gose ei]6se> UjuC; 
Komunizmas”, bet tas nereiš- tik su šia valdyba

mes turime' išrinktos komisijos reikalin- 
, kurios, giems darbams. Taigi, visi

visiems nariams darbe. Mes 
'kantrei ir nuoširdžiai.įtikinėjo
me Patersono narius, siuntėme 
ten vieną po kitam draugą. 
Negelbėjo. Bet Centro Komite
tas negali leisti užvirti mūsų 
organizacijoj anarchijai. Tik 
išsivaizduokite, A. Matulio žy
gius. Kuopos susirinkime pra
šalino jį iš valdybos, jis nepa? 
siduoda, bet pabėga su kuopos 
iždu. Centro Komitetas šaukia' 
susirinkimą, šaukia visus na
rius, tame skaičiuje ir Matulį, 
jis ir jo pasekėjai Centro Ko-* 
miteto susirinkimą sabotažu©- 
ja, neduoda Centro Komitetui 
narių antrašų, bet per kontr-re- 
voliucinį lapą ir net registruo
tus laiškus šaukia narius neiti 
į Centro Komiteto šaukiamą 
susirinkimą, bet ateiti į kitą 
vietą. Kas lieka daryti su to
kiais žmonėmis? Kas bus, jei
gu kiekvienoje kuopoje atsiras 
tokių anarchistuojančių ele
mentų ? Kas bus su mūsų orga
nizacija ALDLD. ? O šiuos vi
sus žygius, nepakęstų nei vie
na organizacija, nei jokis va
dovaujantis Centro Komitetas. 
Ką Centro Komitetas turi da
ryti tokiuose atsitikimuose?* 
Vartoti drausmę, šauks, kad 
mes juos “mėtome laukan”i. 
Leisi jiems tą daryti, jie pra
žudys mūsų organizaciją.
! ' Centro Komitetas vaduosis 
'A.L.D.L.D. taisyklėmis ir narių 
valia. Mes ginsime organizaci
ją nuo skaldytojų. Mes vesime1 
griežtą kovą prieš anarchijos 
platintojus. Mes kviečiame vi- 

. narius kantriai

sirinkimą ir per oportunistų 
kontr-revoliucinį laikraštį šaukė 
į kitą vietą narius. Reiškia, tie
siog skaldo ALDLD. 23 kuo
pos narius Nepasiduoda orga
nizacijos tvarkai ir parodo sa
vo atvirą priešdarbininkišką, 
oportūnistiniai anarchistinį nu-

Praneškite Anie Naujus .daug draugų rauti į ALDLD.
Narius Kaip kurios kuopos gavo net po

I20 naujų
Draugės ir Draugai: Agita- į darbas!

i cijos vajus jau pasibaigė ir rei-1 x T_ ... . .
. • j / + v., I Centro Komitetas turi senes-kia padaryti sutrauką, kiek ku-

narių, o tai nemažas

' ris apskritys gavo balsu, už nių laidų knygų. Mes duosime | 
: naujus ALDLD. narius. Dauge-! visiems naujiems įstojantiems Į 
i lis kuopų jau pranešė vajaus darbininkams ir darbininkėms i 

sumos lėšų__$2 000 išleidi- ’ pasekmes, bet dar yra kuopų, $3 00 vertės
• ta iz *i • i i kurios nesutaikė žinių kiek ios I kaina jas rokuojant.mui Dr. Kaškiaučiaus knygos, I Kurios nesm.iKe žinių, kick jos j r

„..i... <it Bet -Vra gavę nariu. Taigi, draugai, Kieąviena.s naujas r
dirbantieji draugai jokiame tuojaus praneškite, kiek jūsų j pasii ink.ti už v3.00 knygų,
reikale nelaukė, kad jiems kas kuopa gavo naujų narių vajaus)
pakištų kepurę po nosia ir mėnesį ir prisiųskite jų vardus )

—aukų “Laisvė” nerinks. .__ .
dirbantieji draugai jokiame j tuojaus praneškite,

l , kumščiuotų š n i b ž d ėdamas: h* duokles.
F^nesk, mesk, drauge. “Lais-) 

1 vės” skaitytojai, kad ir meke
no neprašomi, o grynai savo 
iniciatyva, visuomet paaukoda
vo savo dienraščiui visuose 
reikaluose, paaukos ir 
reikalui.

J . Centro komitetas 1931 metais 1 
\ išpildė savo pažadus. .Knygos 
buvo išleistos laiku ir išsiunti- 

šiam ngtos. Dabar jau baigta pa- 
Draugai tai darys, ruošti brošiūra apie imperialis- 

įvertindami Dr. Kaškiaučiaus tų prisirengimus prie karo, jų 
veik pusės metų triūsą ir pa- ginklavimąsi, p r o v o k a c i jas 
gelbėdami’ savo dienraščiui. 'prieš Sovietų Sąjungą, Chinijos

1 revoliucijos eisena—žodžiu, bė- 
! gančiais klausimais brošiūra.

• Metų pabaigoje ji bus atiduota 
“Laisvė” Šiais metais atmo- spau.dOh ir sausio mėnesį ją 

V^ėjo $600'.00 senų skolų, pir- 
ko ‘‘šlokartėm” spausdinti ma- 
šiną^ ’ Laureate Platen Press, 
kurios kaina $2,200.00; namo 
taisytinas kaštavo virš $300.00, 
ir dabdr perka visą “setą” 

stereotype (paveikslams dary- --  —----- -----------------
ti) mašinų, kurios kaštuos I duokles už 1932 metus,nes po 
$400.00. Visi tie dalykai yra brošiūrai seks spausdinimas di-

• būtinai reikalingi, ir net biz- dėlės knygos apie Sovietų Są- 
/nio atžvilgiu įstaigai jie yra jungoje socializmo budavojimą 

< Į pliusas, o ne minusas. Tai at ir atsiektus proletariato laimė- 
vertės turi sklokerių ple-jjimus. žiūrėkime, kad del fi- 

j, kad jų užsimotas boiko- Į nansų nėsusitrukdytų darbas. 
4>rieš “Laisvę” ir “Vilnį” v . ' . „ o

' Stambios Išlaidos

turėkite reikalą 
---------------------------"-“■’v— 7 — — — — uuv ovi oici v i v. j Kjdf nes tik ji 
kia, kad nereikia jas perskaity-(atstovauja ALDLD. 84 kuopą. v -
ti ir pamatyti jų autorių vei-; Neklausykite Kindarų, Saka-1 sistatymą. Todėl ALDLD. Cen- 
dus- i tauškų, žilių ir Dulkių, tie Į

Yra viena-kita vieta klaidin- žmones savę išsibraukė iš A.L. 
gai nušviesta ir eilėje kitų kny-'D.L.D. organizacijos. Jie dau- 

Įgiau nėra ALDLD. nariais irknygų reguleria i gų. Bet vargiai kuri knyga yra
. Reiškia, j taip parašyta, kad joje nebūtų nieko bendro neturi su mūsų 
narys gali netikslumų. Visgi didelė didžiu- organizacija. Jiems buvo įsa-

! ma mūsų knygų nepavaduojami i kyta grąžinti kuopai knygas ir 
i darbininkų klases veidrodžiai.;^1^6110 het jie negrą-
i Tik priešai gali sakyti, kad vi- ;žin°. Todėl ALDLD. Centro 
i sos mūsų knygos yra niekam Komitetas tą kopiją paskelbė

• Mokėkite Duokles už 1932 ! me> tai i m5nesi lail:0 Pardu°- i 
j davome už kokius $3.00 knygų, I 
o kartais ir mažiau. Pradėjus

; garsinti per “Laisvę ir “Vilnį”. 
i į mėnesį mes gauname nž kny-
1 gas įeigų nuo $40.00 iki $60.00. 
Perkasi nariai, bet daugiausiai 
tai pašaliniai darbininkai. Nors 
bedarbė baisi ir darbininkams 
sunku su finansais, bet laiko 
užtai yra daug, ir jį reikią su
naudoti savo apšvictai. Knygas ( 
mes e-i parduodame labai pigiai,

tro Komitetas užgiria tiktai 
naują narių išrinktą valdybą 
iš šių draugų: Org. M. Vareš- 
kevičius, užrašų raštininkas— 
A. Gilman, iždininkas d. K. 
Klastauskas ir finansų sekre
torius d. P. Olik, 1517 Charl- 
lote St., Bronx, N. Y.

Centro Komitetas kviečia vi
sus 23 kuopos narius atmesti 
skaldytojų taktiką ir eiti su Vi
somis ALDLD. kuopomis, ku
rių liniją išreiškia Centro Ko
mitetas, pačių narių pastatytas 
eiti šias pareigas.

Mes griežtai įsakome buvu
siai valdybai: A. Matuliui, B. 
Beleišiui ir G. Grigiui, kad kp. 
knygos, archyvas ir finansai 
būtų sugrąžinti narių išrinktai 
valdybai. Ir tą privalo atlikti 
iki 26 d. /gruodžio, kitaip tie 

■ asmenys patys save padės už 
fĄLDLD. organizacijos šienų, 
i kaipo organizacijos turto gro
bikai.

žodis į Visus Narius.
Draugės ir Draugai! Kontr-

Knygų Išpardavimas.
Kada mes knygų negarsino 

‘ nevertos.
ALDLD 84 Kuopa 
Perorganizuota.

ALDLD. 84 kuopoje, Pater
son, N. J. oportunistai, Prūsei- 
kos nuožmūs rėmėjai, su pa'gel- 
ba ne narių kuopą terorizavo. 
Centro Komitetas net kelis kar
tus buvo prisiuntęs .savo atsto
vą aiškinti dalykus. Vis buvo 
manyta, kad gal bus galima dar D.L.D. 84 kuopos valdybą

jbudavokite. mūsų judėjimą.
Del įvykių ALDLD. 

23 Kuopoj. <
. ALDLD. 23 kuopos valdyba 

su A. Matulevičium priešakyje
užsimanė diktatoriškai viešpa- j revoliucinė opozicija su Prū- 

O pagalios i tauti šioje kuopoje ir laužyti seika priešakyje, pasiryžo ar- 
Matulis, dyti Amerikos lietuvių prole-

netiesota, ir perorganizuotai 
|kuopai išduoda naują kopiją. 
iKindarų grūmojimas Centro 
j Komitetui valdžios teismu yra 
■jų žiopla pasaka. Centro Ko- 
Imitetas pilnai legališkai pasi
elgė perorganizuodamas kuo
pą, kurios nariai laužė konsti
tuciją ir padėjo tuos elemen
tus už organizacijos sienų. Vi
si Patersono darbininkai, su- 
glauskit eiles apie naują A.L.

ir
išgelbėti de] mūsų judėjimo 

i. .Bet pasi-
| kartus žemesnės. Garsinimai rodo, kad Kindarąs, Sakataus- 
I knygų bus .skelbiami kartą į sa-; kas, J. ir J. J. Dulkiai, šilis ir 

Į Prapiestis yra nepataisomi.
I Jiems buvo duota Centro Komi-

Papirkite nariai, taipgi ir ki- i įeto perspėjimai ir proga taisy- 
ti darbininkai. Jeigu jau P.ątys;ti bet jie nepaisg.
turite tas knygas, tai suteikite jau ir Centro Komiteto atstovus | ALDLD. 
dovanomis savo giminėms ir 
pažįstamiems. Yra dar desėtkai 
tūkstančių lietuvių proletarų, į 
kurie nėra matę mūsų darbinin-) 
kiškos apšvietus, Suteikime' 
jiems knygų, paraginkime juos 
prie klasių kovos. '1 O geriausias 
paraginimas bus, tai šuteikima.s 
jiems tinkamos darbininkų lite-' ^,srirl?^a delegatai į apskri- 
ratūros.

Priešų Demagogija.

b. įgaus'visi nariai. Ši brošiūra i.kaiP kurF kaiJ?o? nF keturis kaip kuriuos narius 
bus papuošta ' paveikslais. Ją I 
duosime visiems ALDLD. na-1 
riams už 1931 metus. Bet jos! vaitę. 
spaudinsime apsčiai ir platini
mui, nes brošiūras galima par
duoti. Taigi, draugai, mokėkite

krūtuosiąs komunistinius
7

/>'*** Kuomet darbininkų masės

Vajų Tęskime Be Per
traukos.

Už naujų narių gavimą į A.
stoja į pagelbą komunistinei' L.D.L.D. eiles, vajų tęskime be 
spaudai kovoje su renegatais, 
tai „sklokos boikotas mūsų

pertraukos. Dar yia tūkstančiai 
darbininkų ir darbininkių, ku-

taisykles.
pradėjo ignoruoti ir net “maišą j Grigas ir Beleišis šaukė slaptą tariato eiles. Visas savo spėkas sus ALDLD.

grūmoti lnuo nai’ių susirinkimą, dęl ko sukoncentravo prieš ALDLD. vesti ideologinę kovą už per 
--T7^;-:kuopas. Nora jie labtikrinima tų eilinių darbininkų, 

■ - , ksuslrl?k™e "V ku?PV .^'Uje tun Pase- kljri • .di oportQnis.
'prašalino tą valdybą ir išrinko kejų, bet jie bjauriausiu budu ( 
| naują. Sena valdyba pabėgo iš! skaldo tas kuopas ir visur i 
(to susirinkimo ir nusinešė kny- 1 stengiasi nusinešti organizacijų 

iždus. Tai nauji Liutkai mūsų 
organizacijoj! Tai žmonės, 
.kurie neteko bent kokios lygs
varos.

Centro Komitetas brangina 
kiekvieną narį, mes dėjome ir 
dedame visas pastangas, kad 
sutverus naujas kuopas, kad ' 
įtraukos naujų narių. Mes pa- 

priešakyje sabotažavo įdedame ant kiek tiktai galime

ant galvos užmovus” g_____ _
I“lazdų duoti”. Centro Komite-.!gša“k.« narių pasipiktiriimą.
I tui neliko kito kelio, kaip tiktai !^ai ai lapkneid 
kuopą perorganizuoti. Gruodžio, 
12 d. buvo sušauktas susirinki- Į 
mas ir 84 kuopa perorganizuo- !gas jždą Kuopoj prasidgjo 

i nesusipratimai.
Centro Komitetas sušaukė 

kuopos susirinkimą toj pat vie-

kuopas. Nors jie labai maža- tikrinimą tų eilinių darbininkų,

čio konferenciją ir valdyba iš i 
šių draugų:

. . i Organizatorium yra d. S. Ali- toj,kur buvo pereitas susirin-
Oportunistai ir renegato Prū-. konis, iždininkė M. Alikonienė, kimas. Narių naujai išrinkta 

seikos-Butkaus pasekėjai sklei- 169 Godwin Ave., protokolų kuopos valdyba padėjo Cen-
dienraščiui tiek kenkia, kiek riuos reikėtų įtraukti j mūsų ■ džia visokius melus apie A.L.D. raštininkas d. J. Bimba, 112 E. tro Komitetui šaukti susirinki- 

organizacijos eiles, šių metų L.D. Jie demagogiškai įkalbinę-' Hol.sman St., finansų sekreto- man narius. Gi sena su A. Ma
lajus parodė, kad galime dar ja per savo kontrevoliucinį la- rius d. M. švedas, 218j N. 4thtuliu

šuns lojimas mėnuliui.
P. Buknys.

l tai ir renegatai Pruseika if ‘ 
Strazdas. Mes pasitikime, kad 
visi ALDLD. nariai, kuriems 
tik rūpi organizacijos gerovė 
ir darbininkų klasės pasiliuo- 
savimo darbas, bus su Centro 
Komitetu ir padės nugalėti 
skaldytojus.

D. M. Šolomskas, 
ALDLD. Centro Komiteto 

Sekretorius.
46 Ten Eyck St., 

Brooklyn, N. Y,



* _____________

Puslapis Ketvirtas
Tifečiadie., Grubd.(23,’193^

PROTOKOLAS
Pietines Illinois Lietuvių 
Organizacijų Bendros Kon
ferencijos, Kuri Įvyko 22 d. 

1 Lapkričio, 1931 m., Ziglu III.
Konferenciją atidarė drg? B. 

Jušfiauskas apie 10-tą vai. ry
te. Jis paaiškino tikslą ir svar
bą šios konferencijos. Viršinin
kai del šios konferencijos buvo 
išrinkti pirm. F. šiaučiulis, 
sekr. A. Jotkienė.

Į rezoliucijų komisiją išrink
ti B. Juškauskas, A. Sprend- 
žiunas ir M. Draugėms.

išsireiškė savo mintis 
svarbiais klausimais.

Pirm. F. šiaučiulis
suvažiavimą 3:30 vai.

Šiaučhdis
Yotkiene

visais

uždarė 
dieną

Pirm. 
Sekr.

PRIIMTOS REZOLIUCI
JOS

Rezoliucija Organizacijų ir ; 
Mūsų Spaudos Klausime

Kadangi šimtus narių be- j 
darbe stumia iš organizacijų, Į 

4.1 u.icvo n Kadangi mūsų spauda delei {
J mandatų komisiją tapo iš-[to negali funkcionuoti kaip j 

rinkti W Kunškis P A De-'i’cikia iš finansinio trukumo, 
veikis ir M. Paulieničius. į Todėl mes reikalaujam, kad 

Sekantis dienotvarkis buvo!nyisų organizacijos ir jų na- 
vienbalsiai priimtas, taip kaip;r’ai remtų tuos draugus, kurie 
patiektas:

1. Mūsų organizacijų klausi-; 
mas.

2. Darbininkų spaudos klau 
simas.

3. Bedarbės.
4. Ateivių gynimas.
5. Priešfašistinis judėjimas
6. Sklokos klausimas.

Paskui buvo J. T. Milleris, 
“Vilnies” administratorius, pa-{akcijai didėjant, puolama dar- 
.kviestas pakalbėti, kol mandatų'bininkų susirinkimai, puolama 
komisija sutvarkys mandatus 
ir raportą pagamins. Drg. Mi
llerio kalba gan gerai patiko 
visiems delegatams, nes jis aiš
kiai nupiešė visus dienotvarkio 
klausimus ir juos visus išgvil
deno.

Paskui buvo drg. iš Johnston 
City, III. i 
apie drg. J. L. ___
tą per jo prakalbas , lapkričio ''^s prieš ateivius darbininkus, 
20 d.

Mandatų komisija 
ja, kad delegatų dalyvauja šiam

Mes . kviečiam visus darbi
ninkus, kurie per klaidą rėmė 
skloką, grįžti atgal į mūsų vei
kimą ir pertraukti visus ryšius 
su sklokininkais oportunistais 
ir remti Komunistų Partijos 
vadovaujamas darbininkų ko
vas.

Rezoliucija Bedarbes 
Klausime

Kadangi su virš 10 
Suvienytose Valstijose 
bedarbių.

Kadangi bedarbių 
j yra neprileidžianti net į mokyk- 

“ las vien todėl, kad jų duonda
viai ne tik kad negali jiems tei
kti tinkamo maisto, bet dar ir 
drabužių,

C. P. Yurgelun
Real Estate—Insurance 

545 E. Broadw. ir 630 N. Main
St., Montello Mass.

Juozas M. Dilis
Auksų ir Brangakmenų Kraut. 

366 W. Broadway

1HANES1MA1

milionų 
randasi

kūdikiai

H. S. Stukas
Fotografijų Studio 

453 W. Broadway ir 
681 Washington St., 

Norwood, Mass.

i negali pasilaikyti orgahizaci- 
Ijose, ir reikalaujam, kad mū- 
Isų organizacijos darytų tinka- 

Jmą žingsnį rėmime mūsų dar
bininkiškos spaudos moraliai 
ir materialiai.

Rezoliucija Ateivių Gynimo ir 
Imperialistų Karo Klausimu

Šioje šalyje bedarbei ir re-

ateiviai, negrai ir čiagimiai su 
tikslu, kad abelnai darbininkų 
judėjimą sutruškinti, kad at
ėjus imperialistiniam karui tu
rėti liuosas rankas pulti Sovie
tų Sąjungą.

Visų pirma puolama ateiviai 
darbininkai. Ir Suvienytų Val- 

pakviesta paaiškinti stijų senatas ir atstovų butas 
J. Millerio areš- nofi pravesti įvairius suvaržy- _ X x a. 2 i- —1 —L. ’ ... I 1 _ . .

kaip tai pirštų antspaudas, 
raportuo-1 pasportus, fotografijas ir ne- 

- ”• įleidimą liuosai keltis iš vietos 
suvažiavime viso 55 nuo 6 skir-J vietą pagal gyvenimo sąly- 
tingų organizacijų ir 7 delega- • 
tai nepribuvo. Viso abelnai i 
narių šie 55 delegatai atstovavo j 
675. Delegatų nuo A. P. L. A. j 
keturių kuopų viso pribuvo (darbininkų ir visos darbininkų 
15, atstovauja 146 n.; LDS.— {klasės.
6 kp. deleg. pribuvo 23 atsto-( Todėl mes, lietuvių darbi- 
vaujančių 256 nar. LDSA.—2'ninku organizacijų konferenci- 
kuopų, delegatų pribuvo 4, ats-ija, lapkr. 22, 1931 m., Zeig-

!gas. Užgynimas darbininkam 
liuosai susirinkti ir reikšti sa- 

ivo mintis yra niekas daugiau, 
i kaip tik fašistinė diktatūra ir 
'galutinas pavergimas ateivių

Todėl mes, laikytame suva
žiavime 22 d.l lapkričio, 1931 
m„ Zeigler, Ill., kuris susidėjo 
iš 56 delegatų ir atstovavo 675 
narius, reikalaujame:

1. Kad Suvienytų Valstijų 
nacionalė valdžia' teiktų bedar
biams ir jų šeimynoms $15 į 
savaitę ir po $2 ant kiekvieno 
kūdikio.

2. Kad lokalė valdžia teiktų 
reikalinga pagelbą bedarbių kū
dikiams, kurie metuose lankyti 
mokyklas, kaip tai maistą, dra
bužius ir reikalingas jų kla
sėms knygas.

Rezoliucijų Komisija:
A. J. Sprindžiūnas,
B. Yuškauskas,
M. Dranginis.

WORCESTER, MASS.

J. J. Baltrimaitis
Vyriškų Drabužių Krautuvė

10 Millbury Street

A. J. Katkauskas, 
Visokių Reikalingų Drabužių 

372-376 Millbury Street

Tamošius Krapas
Sanitariška Barbernė 

14 Millbury Street

H. Stankus
Drabužių Krautuvė 
90 Millbury Street

Chesnar J. Schuka
185 Millbury Street

Po 
mi:

Aukotojų Vardai
vieną dolerį aukavo seka-1

BROCKTON, MASS

Jurgis Kvietkauskas
Kriaucius

32 W. Elm Street
'IF. Zalagenas, W. Bielskis, G. • 

Wašauskas, P. A. Deveikis. M. i 
Palevičius, A. Yančienė ir F. į 
Baciuška.

Union Furniture Company 
Rakandų Krautuvė 

275 Main Street

Po 50 centų: F. šiaučiulis, 
M. Yurkša, N. Zaramba, W. 
Zubras, F. Gedeminas, R. Ri
mantienė, O. Kuprinavičienė, 
M. Albinienė, F. Miller ir J. 
Gvergždis.

Po 25 centus :
F. Bataitis, Misevičius, J. B., 

tovauja 26 narius; A.L.D.L.D. ler, III., pasmerktam šios palies S. Služevičius, Andr. Bukauš- 
—4 kuopų atstovai 9 atstovau- imperialistų žygius puėlime j kas; P. Yurkonis, A. Senkevi-' 

. ja 55 narius; Lietuvių’Sūnų Lo- ateivįų ir abelnai darbipinkų.; čius, A. Menkelis, J. Tilindis 
3 delegatai, (Kviečmm visus kaip ateivius, i m. Dranginis, A. J. Sprindžiu- 

Didžiojo ‘aiP,čią Kimusius darbininkus,, M> Kail.js> j Bitkauškis> 
. • • » * * * 1 » iv i J. Leonaitis, J. Kuliškis ir G.ti i griežtesnį veikimą ir at- i Kunškis 
mušti šį taip žiaurų pasikėsini-I )kiy auku sul,jnkta $2 
mą ant darb.n.nkų klases. ;yiso au|.(( $18;88

kalinės draugijos
atstovauja 117 narių 
Lietuvos Kun. ]
gatas atstovauja 75 narius.

Dviejų organizacijų dele
gatai neturėjo' mandatų. Vien-; 
balsiai nutarta, kad jie daly- Rezoliucija Lietuvos Darbinin- 
vautų su pilnomis teisėmis šioj 
konferencijoj. j

1. Vienbalsiai nutarta ant vie-!
tos parinkti aukų politiniam ka-

kų Klausimu

Kadangi Lietuvos šalis susi- 
ideda didžiumoj iš smulkių ūki-

4 . i ninku ir darbininkų, ir Lietu-
liniams. Surinkta $18.88. Var- vos valdžia iš jų pasilaiko,

. * dai tų, kurie aukavo virš 24c, 
ir auka buvo priduota sekre
torei del pasiuntimo.

2. Vienbalsiai nutarta, kad 
išrinkti 5 draugus į bedarbių 
tarybos komisiją arba branduo- 
lį. Šis bedarbių tarybos pieti
nis III. komitetas veiks bend
rai su kuopų atstovais.. Į šią 
■komisiją įėjo gana veiklūs drau
gai. Turime vilties, kad ką 

’* ' nors gero ši komisija greitoj
ateityj nuveiks.

; , 3. Vienbalsiai nutarta aukų 
parinkti ant vietos del “Vil
nies” paramos. Aukų surinkta 
$20.74. Aukos ir vardai au

kotojų priduoti drg. J. T. Mille- 
• f lui.

Sekančios rezoliucijos buvo 
priimtos vienbalsiai su apkal- j 
bėjimu ir diskusijomis:
11. Bedarbės klausime.
2.

dos
, 3.

4.
Lietuvos darbininkų klausime.

5. Sklokos klausime.
Prie užbaigos suvažiavimo 

buvo vėl pakviestas J. T. Mille
ris pakalbėti. Paskui po jo kal- 

’ bos, ben keli kiti draugai afr-
* _ kalbėjo bėgamus klausimus ir |
X apie svarbumą savo tarpe svei-
” kos kritikos.
~ Buvo pakelta kiausimas, į<aip 
- palaikyti bėdai bių narius orga-
Z nizacijose, nes daug narių yra
2 be darbo, neišgali užsimokėti
* duokles. Sunku pasekmingai
* planą išdirbti šiam klausime,
* nes kiekviena kuopa skirtingai
* stovi finansiškai ir apilinkybės
* visur yra -kitokios. Beveik vi-
X. si delbtai, įioj konferencijoj įninku judėjimui abelnai.

Mūsų organizacijų ir spau- 
klausime.
Ateivių gynimo klausime.
Priešfašistinio judėjimo

Tilindis

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

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

DR. MEER
156 W. 44th St., Room 302

Now York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

Kadangi Lietuvos valdžia, i 
kunigija ir ponija puola susi- I 
įpratusius darbininkus, jų spau-1 
;dą, taip pat ir jų darbininkiš-Į 
įkas organizacijas, susipratu-■ 
isių darbininkų veikėjus; vie
nur sušaudo, kitur grūda į ka
lėjimus,

Todėl mes, lietuviai darbi
ninkai, šios apielinkės suva
žiavime, 22 d. lapkr., 1931 m., 
Zeigler, III., bendroj konferen-, . . . . v
cijoj, atstovaudami 675 orga-įk.Ų Kalendoriuje UZ M. 
nizacijų narius, griežtai prote
stuojame prieš fašistinį terorą
ir reikalaujame paliuosuoti po- Bridgewater Workers Coope- 
litinius kalinius ir duoti dar
bininkams organizavimosi ir 
spaudos laisvę.

Žemiau Paduotų Biznio {stai
gų Skelbimai Tilpo Darbinin-

1 BRIDGEWATER, MASS.

IRezoliucija Sklokos Klausimu

Darbininkų sąlygoms sunkė
jant ir reakcijai griežtėjant 
■šioje šalyje, darbininkai pri- j 
įversti vis daugiaus organizuo-I 
Itis ir stoti į griežtesnį veikimą 
; prieš išnaudotojų klasę. Mes, 
lietuviai darbininkai, esam da
lis darbininkų klasės ir mūsų 

Į reikalai yra bendri su kitatau
čių ir skirtingų rasių darbinin
kų šioje šalyje. Todėl mes pri- 

; pažįstam tarptautinę vadovybę 
ir kviečiam mūsų visus narius 

įremti tarptautinį revoliucinį 
j darbininkų judėjimą.

Mes pilnai pripažįstam Am- 
Į etikos Komunistų Partijos' ir 
(Lietuvių Centro Biuro nusta
tytą liniją ir jos vadovybę.

Pasmerkianti o p o r tunistųs, 
sklokos organizatorius, Prūsei- 
ką, Butkų, Strazdą ir M. Bace
vičių kaipo griovikus lietuvių 
darbininkų judėjimo, kurie 
yra pasikėsinę kenkti Ameri
kos Komunistų Partijai ir ye- 
voliuciniam Amerikos darbi-

Antanas Kupka
Lietuvis Advokatas 

232 Main Street

CHICAGO, ILLINOIS
Arsella Andrews

Beauty Parlor 
2740 Diversey Avenue

Connie’s Beauty SKtoppe 
2096 Milwaukee Ave.

Ginkaus Saldainių Krautuvės
TeU Stagg 2-2306 

Antrašas:

rative Association

Over Globe čeverykai 
42 Spring Street

Zmudinavičius ir Sūnai
Maliavų Krautuvė 
98 Plymouth St.

Antanas Beržinis
Valgių ir drabužių krautuvė 

152 Plymouth Street

S. BOSTON, MASS.

Viktoras Vaitaitis
Automobilių reikmenys 
415 Old Colony Ave.

George Masiiionis
Vyriškų Aprėdalų Krautuvė 

377 W. Broadway

Jonas Petruškevičius
Lietuvis Grab orius 

162 Broadway

P. Pagojus 
Delicatessen Krautuvė 
• . 303 E. Street

FREEHOLD, N. J.
Lietuvių Ūkėsų Neprigulmipgas 

Pašalpos Kliubas rengia šaunų ba
lių ketvirtadienį, 31 gruodžio, Wem- 
rock svetainėj, anį Frechold-Highs- 
town gatves. Prasidės 7:30 vai. va
kare. Bus gera- muzika šokiams, 
skanių valgių ir gėrimų. Kviečiame 
visus atsilankyti.

Rengėjai.

philadelphTa, pa.
A.L.D.L.D. 141 kuopos susirinki

mas bus sekmadienį, 27 gruodžio, 
Liet. Tautiškoj svetainėj,928 E. 
Moyamcnsing Avė., .10 vai. ryte. Šis 
susirinkimas labai svarbus, įat yi,si ' 
nariai ateikit ir ‘naujų ndrių ktsiveš- 
kit. Nauji nariai gaus dvi knygas-— 
“Aliejus” ir “Religija”. Bus Tapor; 
tai iš dviejų konferencijų.

, . Sekr. M. _Verbin.'
. ; . ' ' , 303—304

nantTcoke. pa.
Naujai susitvėrusi A.P.L.A. 16-*ta 

j kuopa laikys savo susirinkimus kas 
pirmą nedėldienį, J. Pilvelio svetai
nėj,’ 112 Pine St. Nariai įsitčmykite 
ir lankykit ,susirinkimus. _ į ■ 

Fin. Sekretorius.
(302-303)

DETROIT. MIČH.
Priešfašistinis Komitetas rengia 

j paminėjimą 4 nužudytų , Lietuvos 
draugų sekmadienį, 27 gruodžio, 
Draugijų svetainėj, 3302 Juhction . 
Avc. Pradžia 7:30 vai. vakare. Busi 
geri kalbėtojai, kalbės lietuvių ir 
anglų kalbomis, vėliau bus diskusijos. | 
Taipgi bus gražių pamarginimų. An- Į 

Igliakasių šelpimo Komitetas duos 
dovanų lempą ir laikrodį. Tikietai | 
nuo 10 iki 25c., bet įsigykite išanks- i 
to, nes tai bus sykiu ir įžanga. Tat I 

(visi lietuviai darbininkai atsilankyki-! 
i te į šį parengimą.

(302-304) 
Komitetas.

į TORONTO. CANADA
Paminėjimas 4 sušaudytų Lietuvos

I darbininkų klasės vadų bus sekma- | 
j dienj, 27 gruodžio, Ukrainiečių sve- | 
| tainej, 300 Bathurst St., 2-rą vai. po į. 
(pietų. Visi lietuviai darbininkai, da
lyvauki!. Bus prakalbos.

Rengėjai.
(302-303) 

hfEWARl^N”'' J.
A.L.D.L.D. 5-tos kuopos susirinki

mas įvyks gruodžio (Dec.) 23-čią d., 
I seredos vakare, 8-tą valandą, Kubio 
j salėje, 79 Jackson St. Bus kuopos 
(komiteto rinkimai, raportai ir dau- , 
j gybė kitų svarbiu dalykų aptarimui. 
Visi nariai turi būtinai atsilankyt į 
šį susirinkimą ir stengtis atsivest 1 
naujų nariu.

—Organizatorius. { 
, ’ . ’ (302-303') ‘

KišenkraČiai iš dangaus. 
Kišenkračiai iš Wallstrycio.
I šį cirką kviesti niekeno nereikės. 

' Bėdos bus, kad vietos užtektų. 
! Įžanga už du vaikus 7c, užaugę 
įmonys'17c, kapitalistam 99c.

Rengia
Koni jaunuoliai, Pionieriai 
ir Reed Kliubas.

as-,

ir
(302-303)

worcester7~mass.
SVARBIOS PRAKALBOS 

Atminčiai Keturių Sušaudytų 
Rengia Priešfašistinis Komitetas ne-

dalioj, 27 d. gruo.džio (Dec.),j 1931, 
Lietuvių Švetaihčjė, 29 Endicott St., 
prasidės 7130 vai. vakare. Kalbės 
“Laisvės” redaktorius drg. V\ Bovi
nas. Visi lietuviai darbininkai, atei
kite į šias prakalbas, dalyvaudami 
šiose prakalbose ‘nei tik pagerlydt su
šaudytus nekalbai Lietuvos darbinin
kų vadus, bet ir prisidėsite prie ko
vojančių prieš fašistinį 'režimą Lie
tuvoje, kurį jvędė kruvinasis Smeto
na užgriebdamas žmonių išrinktą 
valdžią. įžanga visiems dykai!

Rengia Komisija.
{ ;(802-803)

Didžiausia Darbininku Savišalpbs OrganizacijaLIETUVIŲ DARBININKU SUSIVIENIJIMAS
* į * • I • : t . w J

(ASSOCIATION OF LITHUANIAN WORKERS)

, 'Į’ųri Keturis Apsaugos Laipsnius:’

$150, $300, $600 ir $1,000. Taipgi Tris Pašalpos '

Laipsnius: $6, $9 ir $12 į Savaitę , { j

Apsaugos Mokestis pagal Amžių Aplikanto

Pašalpos mokestis po 30„ 60 ir 90 centų Į mėnesį 

pagal laipsnį

Kiekvienas lietuvis darbininkas ir darbininkė turėtų priklausyti 
savoje pašalpineje organizacijoje, kuri, ištikus nelaimei, jį, ją bei 
likusią šeimyną sušelps.

Del platesnių informacijų rašykite j Centro raštinę sekamai:

ASSOCIATION OF LITHUANIAN WORKERS
273 Broadway Brooklyn, N. Y.

f ■

ROOM 102

iiiGiiiaiiiaiiiQiiisiiioiiiQiii iiaiiioiiisiiioiiioiiiaiiioiiiaiiiaiiioiiioiiioiiiaiii^

Kiekvienas klasiniai susipratęs darbininkas ir darbo valstietis pri
valo skaityti vienintelį leituvių kalba literatūros, politikos ir visiio- 

menes mokslų iliustruotų darbininkų žurnalų

ANTLKALĖDU ORKAS ! '
CLEVELAND, OHIO 1

25 d. gruodžio, 3-čią vai. po pietų, i
Ukrainų Darlpninljų 'sygtajnėjc; jp5t ■;

1 Auburn -Ave. ' . Yra. rengiamas Ahti-i 
j Kalėdų Cirkas. Juoko bus visiems.
{Bus perstatyta:

Kas vra Community Fund?
Kumštynės tarpe religijos ir moks

lo. ' ■ ’> 5 : ■ ■ i
Kas per vienas tas Kalėdų Diedas?

Biznieriai,
“Laisvėje.

Garsinkites

Pinigai Jusp 
Kišemuje!

Sirguliavimąi,'' negalėjimas atlikti’ 
savo darbo prideramai, rūpestis apie Y- 
jusų sveikatą, išima pinigus iš jūsų 
kišeniaus. Gera sveikata, vikrumas, 
aiški mintis ir nedrebanti ranka įdeda x 
pinigus į jūsų kišenių. ___

P AIN ” E X P E L L E R * I
Įreg. J. V. Pat. Biure. > \

įpagelbės jums užlaikyt jūsų sveikatą, jūsų fizišką patvarumą, jūsų 
uždarbio išgales. Tai yra geriausias linimentas iš visų žinomų lini- 
mentų. Išima gėlimą, sustingimą, skaudėjimą iš persidirbusių, pail
susių muskulų TUOJAUSJ , 4 .
Kaina 35c. ir 70c. - « • • • Parsiduoda Visur

* Tikrasis turi INKARO vaisbažcnklj,

“PRIEKALAS”—teikia eilių, apysakų, vaizdelių ir aprašymų,' 
vaizduojančių SSRS, darbininkų ir darbo valstiečių gyvenimų, 
kovu ir atsiekimus socialistinės statybos (fronte ir iš Lietuvoj ir 
kitų kapitalistinių šalių darbininkų ir darbo valstiečių gyvenimo 
ir kovos. (‘PRIEKALAS” > rašo visais aktualiais proletarinėj lite
ratūros ,klausimais.

“PRIEKALAS”—turi nuolatinį skyrių “Socialistine SSRS, staty
ba”, kuriame plačiai nušviečiama socialistinė ‘SSRS, statyba/ kul- 
tūrinės revoliucijos, laimėjimai ir aprašinėjama svarbesnių' ŠSRS. 
soicalistinės• pramonės, 'sovclio^ų ię kolchozų vięųetų gyvenimas J r 

’ augimas.........  ' " ..
“PRIEKALAS”—skiria1 daug dom^š antireliginei propagandai ir 

turi pastovų skyrių “BEDIEVIS”, plačiai nušviečia įvairių tiky
bų, kunigų, popų ir kitų darbo žmonių priešų, prisidengusių tiky
bos', skraistėmis veikimų ‘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 nejnokamai įdomų 
proletarinės poezijos rinkinį “Kovos keliais.”

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

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

ue— r.auiagnemažiz
75 k.
25 k.
$1.00

50c. i 
20c.

3 m. j
50 f. j
50 f.

30c.

gaus nejnokamai įdomų 

mažiau 5 egz.—5% pelno, kurie 
pelno, kurie išplatins 25 ir dau-

■ M

(BUDA VOKITE IR PLATINKITE

| Kiekviena darbininkiška draugiją turi remti ją, fc
> kiekvienos dirbtuves darbininkai, turi bąt kalbina- £ 

mi užsiprenumeruoti ją.
I visose dirbtuvėse ir ant gatvių reikia platinti

Visuose susirinkimuose

” THE WORKING WOMAN į .
Ji išeina sykį į mėnesį, prenumerata 50 centų' me

tams. Pavienės kopijos 5 centai. Reikalaukite pa
vienių kopijų platinimui > • ;

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

stokite į pagelbą ir padėkite išpildyti šio. vajaus už- 
sibriežimą. į

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

Enclosed find 50 cents for one year’s Subscription
NAME ____ _________________ADDRESS
CITY . STATĘ——. 

-------------------- r

6 Men.
Atsk. egz.

Amerikoj; metams 
G Men. 
Atsk. egz.

metams
1.

Vokietijoj: 
G men. 
Atsk. egz.

Lietuvoj: atsk.

31II°IIII°^^mani

m.

IIIQIUQIIIOIII

IŠSIRAŠYT “PRIEKALĄ” 
GALIMA:

Redakcijos adresu: 
MOSKVA, Nikolskaja 10 

Centroizdat. Periodsektor, 
Red. “PRIEKALAS” 

AMERIKOJ “Priekalą” 
įima išsirašyti be to dar 
“LAISVĘ.”

SSRS. “Priekalą” galima
sirašyti ir visose pašto įstai 
gose.

Ra
per

iš

IIQIIIQIIIQIIIQ IIQIII[°Tnr°wiiūiiicmcniP

38-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y
A. M. Balchunas, Savininkas Tek, Štagg 2-5938
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Kenosha, Wis., Draugų Rezo
liucija prieš Skloką

Kadangi Prūseika, Strazdas 
ir Butkus išėjo prieš darbinin
kų. reikalus kartu su kapitalis
tais, griežčiausiu darbininkams 
kovos laiku, ir kadangi jie tuo- 
mi labai pasitarnauja kapita
listams, bandydami skaldyt 
Amerikos lietuvių darbininkų 
spėkas,

Todėl mes, Amerikos Lietu
vių Darbininkų Literatūros 
Draugijos 94-ta kuopa, mėne
siniame susirinkime spalių 13 
d., po apsvarstymui vienbal
siai pasmerkėme ’ Prūseikos, 
Butkaus ir Strazdo žygius, ku
riais jie kovoja prieš Komunis
tų Partiją ir prieš patį Komu
nistų Internacionalą. Ir rei
kalaujame, kad A.L.D.L.D. 
Centro Komitetas prašalintų iš 
šios organizacijos juos ir kitus 
tokius vadus, kaip darbininkų 
priešus.

Komisija:.
J. Mačiulis.
M. Veprauskas.

Kenosha, Wis.

HARTFORD, CONN

iku, kuomet maska tapo nuim- [senkoviČienė, ižd. K. Judickas, 
ta. Beliko tik viena išeitis, tąi Visi tvirtai stovi, ųž mūsų, ko- 
prisipažinti prie klaidų, ypatin- munistinę, vienybę. Linkėtin 
gai trims tai prisiėjo nemažai kogeriaūsių pasękmių. 
aiškintis ir teisintis. Bet kiek Ne Dviveidis,
vertas tas prisipažinimas ir pri- j 
sieką už Komunistų Partiją, at-’““ 
teitis parodys,t nes kai kurie iki 
šiol, būdavo, iš ryto už Partiją, 
o vakare, žiūrėk, jau kalba 
prieš! Reiškia, nėra politinio 
nugarkaulio. Betgi, šis susirin
kimas gana .storai pasisakė prieš 
tą dviveidę politiką, ką ūki šiol 
varinėjo keletas Prūseikos pa
sekėjų.

Valdyba sekantiems metams 
tapo veik vienbalsiai išrinkta ta 
pati, apart organizatoriaus. Di
džiuma balsų liko išrinktas or- 
ganiz. d.V.J. Senkevičiaus, vie
ton senojo org. P. švelniko. 
Pirmu kartu balsuojant, didžiu
mą gavo Senkevičius, bet švel- 
nikas pašoka ir nesutinka, tvir
tindamas, kad jis gavo didžiu
mą. Nusileidžiama ir iš naujo 
balsuojama. Antru kartu bal
suojant ,už Senkevičių dar dau
giau paduota, balsų, kaip pirmą 
kartą, o už švelniką sumažėjo.

, Nusiramino.
Veikiausia, dabar švelnikas 

vėl rašys Prūseikai laišką, 
.klausdamas informacijų, kas 
daryti toliau?- Mat, “ščyrieji” 
(taip skloka vadina komunis
tus “Klampynėj”) iškėlė aikš
tėn švelniko susirašinėjimą su

Ne Dviveidis.

a

Draugijy Adresai, Kurios 
Turi “kiisvę” už Organą
D.L.K.K. DRAUGIJA

•i li '■ ' ,

DETROlt, MICH. 
VALDYBA 

J. Liūbertan,

Pirm.', paeglb. A. Sauka, 
256 Ames St.

Nutarimų rašt. J. Stripinia, 
49 Sawtelle Ave.

Turto rašt. K. Venslauskia, 
12 Andover St.

Ligonių rašt. M. Jazukevičia, 
153 Ames St.

Iždininkas M. Miškini*, 
9 Burton St.

Iždo globėjai: P. Kruša*, 141 Sawtelle Ave..
B. ZdanaviČia, 11 Glendale St., J. Bale- 
vičia, 86 Webster St.
Maršalka A. Barkauskas, 
102 JIantington St. 
Viai Montell, Mas*.

IR

1931 m.:
4177 Ashland 
BiršenaS,
6388 Sparta

7148 Mac Konzie
4689 Brandon
7716 Dayton

Pirm.
Pirm, paaolbininkas, M.
Nutarimų rašt. P. Gyvis,
Turto rašt. J. Overaitis,
Iždininkas A. Vcgela.

KASOS GLOBĖJAI: 
O. Gantarionė,
O. Zigrriuntienė,

Susirinkimai atsibus 
dienj kiekvieno mėnesio, 2 va), po pietų. 
Lietuvių svetainėje, 25 ir Vcrnor Highway.

Ave.
Ave.
Ave.
Ave.
Ave.

Ave.1242 Solvay
9584 Russell St. 

kas ketvirtą nedel-

Moterų 
Pašelpiųę Draugyste Birutė

MONTELLO. MASS.
VALDYBOS ADRESAI:

E. Bėnlulieno, 16 Bunker Ave.Pirm. E. Bėnlulienė, 16 Bunker Ave. 
Vice-plrm. O. TurBkionė. .79 Vine St. 
Prot. rašt. T. Zižen, 673 N. Main St. 
Fin. Rašt. K. CereŠkienė, ' Š7 Battle St. 
Ižd. M. Klimavičienė, 31 Clarence St.

Kh»oa Globėjo*: 
V. Baroniene, 9 Broad St. 
M. Duoblenė. 221 Amo8 St. 
V. Bartkiene, 29 Intervale St. 
Ligoniu RrtŠt. M. Potsus, 184 Amen 
Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vino 

Visos gyvena Montello. Mass.

st.
St.

4

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖS NAUJOS VALDY

BOS, 1581 M. ADRESAI, 
LOWELL. MASS.

j Pirm. A. Palubinskas
į Belle Grove; Box 108, Dracut, Mass. 
Vice-pirmininkas M. Dulkienė

180 Concord St., Lowell, Mass. 
Prot. rast. V. Mikalopas,

973 Central St.
Fin. rašt. A. Rutkauskas

1 Vine Street 
Iždininkas, S. Paulenka

12 Chase St. 
Kasos globėjai: J. Karsonas , 42 
Tyler St.; A. Randeliunas, 98 Cha
pel St.

Savo susirinkimus draugystė laiko 
kiekvieno mėnesio antrą nedėldienį, 

i 2-rą vai. po pietų, Italų svetainėj, 
119 Union St. Lowell, Mass.

TEISYBES MYLĖTOJŲ VYRŲ 
MOTERŲ DRAUGYSTE, 

MOLINE. ILL.
Valdyba 1931 Metam:

Pirtn. K. Yuška, 325—4th Avė., Mo
line, III.

Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1003— ] 
25th St., Moline, III.

Fin. sekr. B. Daucenskas, 1552—10th | 
Avė., E. Moline, III.

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—83rd St., 
Molinė, III

St. & 5th

215—17th

ŠV. ROKO , DRAUGIJA 
Montello, Mass.

MAINlERlŲ ATYDAI!

PRAKALBOS
MINERSVILLE, PA.
Gruodžio (Dėc.) 27 d.

Pradžia 2-rą vai. dieną

Priverstas esu atsakyti drg. 
B. Mulerankai, kurio nesenai 
tilpo korespondencija “Laisvė
je,” kur jis rašė, kad aš užsi-
puolęs ant sau nepatinkamų Prūseika, ir kad Prūseika in- 
ypatos; tik aš smerkiu abelnai struktavęs ji nerašyti pareiški- 
kas link naminių “surpraiz • J 9 nų.

Drauge, suprask, kad 
ypatų vardų neminėjau ir 
užsipuoliau ant jokios ypatos; 
tik aš smerkiu abelnai visas

neneša
jokios

LIETUVOS -SCNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTE, HARTFORD- CONN.

Valdyba 1931 Metams: i ■ I

Pirm. P. KrikšČius, 33 Hamilton St.1
Pirm, pagelb. M. Seliokas, 288 Maple

Ave. (
Prot. rašt. J. Kazlauskas, 481 Hud

son St.
• t ' 1

Fin. rašt. J. Pilkauskas, 7 Seymopr
St., West Hartford, Conn.

Ižd. A. Klimas, 36 Russell St.
Maršalka J. Giraitis, 174 Ashley St.
Organo prižiūrėtojas V. Staugaitis,

481 Hudson St.
Draugystės susirinkimai atsibū- 

na kas antrą ketvergą kiekvieno mė
nesio, Labor Lyceum svetainėj, 29 
Lawrence St., Hartford, Conn., 7:80 
vai. vakare.

LIETUVIS GRABORIUS

narinio 

žemą

patar-
Norintieji ge
riausio

ir už
kainą,

nuliūdimo va
landoje Sauki- , 
tis pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

Tel.: So. Boston 0304-W

JUOZAS KAVALLž’JSKAS '
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New Jersey Valstijose 

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

PHILADELPHIA, PA.

GIRARDVILLE, PA. 
Gruodžio (Dec.) 27 d.

Pradžia 7:30 vai. Vakare

VALDYBA 1931 METAM:
Pirm. V. GelusevIČius, 51 Glendale St.
Pirm, pagelb M. Miškini*. 9 ’Burton St.
Užrašų rašt. J. Stoškus. 20 Faxon St.
Finansų rašt. J. Stripinls, 49 Sawtell Ave. I
Iždininkas Ig. Petrauhkas, 22 Merton St. i 
Ligonių rašt. A. Baronas, 20 Faxon St.
Iždo Globėjai: F. Alpsevičia. 18 Intervalo 

St.; S. Mačiulnitls, 57 Arthur St.; S. 
Petravičia, 702 N. Montello St.; Maršalka 
P. Krušas, 141 Sawtell Ave.
Visi Montello, Mass.
Draugija susirinkimus laiko kiekvieno mė

nesio pirmą seredą, 7-tą vai. vakare, Lietuvių 1 
Tautiškam Namo.

SHENANDOAH, PA. 
Gruodžio (Dec.) 28 d.

Pradžia 7:30 vai. Vakare
Telefonai: Bell — Oregon 8116

BLeystone — Main 1417

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTJ

NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška PIRTIS Turkiška
Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.

M. TEITELBAUM, Manadžeris i

Įžanga Dieną ir Naktį 50c 
Subatos vakare 75 centai

Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 
visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—35c_

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati- 
darė naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa- 
gerinimais, čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos, išsipęrimui veltui’ 
MOTERIMS PANEPĖLIALS IR UTARNINKAIS, nuo 
10 valandos dieną Iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai delei išsipūrimo: Rusiškas, Turkiškas ir ga
ro. vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga- 
i-dntuotu patarndvimu. • • * ‘ 1 1

29-31 Morrell St.,
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.

SKAITYKITE ŠIAS KNYGASi

pa- mus bei rezoliucijas prieš Prū- 
seiką, ir net patarė išeiti iš 

(Partijos, jei iš ten verčiama ra
usyti pareiškimas, tačiaus laiky-į 
;tis A.L.D.L.D., neit iš jos. Pats 
Švelnikas patvirtino, kad tai 
tiesa, nes užsiginti būtų buvę 
negudrus dĄlyRas.

Abelnai, paaiškėjus dauge
liui dalykų apie “opoziciją,” 

i ypač kokie raštai, telpa “N. 
Klampynėj,” susidarė pasipik- 

| tinimas prieškomunistinės 
zicijos darbais, o kaip 

i nusivilimas. . .
Kuopos valdyba 1932 

Tams susideda iš sekančių

as
ne-

kurios

tokias “pares,” kurios 
darbininkų judėjimui 
ypatos; tiė aš smerkiu abelnai 
visas tokias “pares,’ 
neneša darbininkų judėjimui
jokios naudos, ale daug pa
kenkia darbininkiškam veiki
mui. Todėl aš joms neprita
riu ir jokis susipratęs darbiniu- i 
kas negali jas užtarti. į

Toliaus, drg. B. M. užmeta ! org. V. J. Senkevičius, fin. raš- 
man, kad aš nedalyvavęs bir- j tin. F. Urba, užrašų rašt. B. E. 
želio mėnesio surengtame dar- ! 
brainkiškame išvažiavime, ale ! 
paėmęs mašiną išvažiavęs pas ! 
kokias davatkas į “parę.” Ar : 
B. M. tikrai gali prirodyti, 
kad aš dalyvavau davatkų 
“parėję?” Kodėl B. M. ne
aprašo rugpjūčio mėnesio dar
bininkiško išvažiavimo? Aš ten 
ir nedalyvavau. Jūs galėtu- i 
met aprašyti tą išvažiavimą; ! 
ten, man rodos, medžiagos bū- i 
tų buvę.

Senas Hartfordietis.

EASTON, PA
Eastoniečiai Pasiryžusiai Re

Is A.L.D.L.D. 13 kp. Susirink
• EASTON, PA. —• Gruodžio 
13 dieną įvyko metinis susirin- į 
kimas. Tai buvo skaitlingas su-j 
sirinkimas. Mat, kaip metinia
me ssuirinkime paprastai išduo
dama raportai už visus metus, 
■renkama nauja valdyba ir t.t., 
tad daugiau ir ateina.

Po įvairių raportų pasirodė, 
kad kuopa veik išlaikė savo per
nykštį skaitlių narių, neskaitant 
keleto apleidusių šį miestą. Va- ’ 
jus buvo gana pasekmingas, 
gauta apie dvidešimt naujų| 
skaitytojų' mūsų laikraščiams,; 

*daugiausia “Laisvei.” Prūsei- i 
kos-Butkaus pasimojimas ant 
Komunistų Partijos, ant “Lais
vės” ir kitų mūsų įstaigų, nera
do pagrindo šioj kuopoj. Kuo
pa pripažįsta tik vieną, darbi
ninkų klasės vadą, tai Komunis
tų Partiją. Tiėsa, randasi vie- 
nas-kitas Prūseikos suklaidin
tas darbininkas, klaidžioja, kar
tais piktai pazurza, bet laikui 
bėgant persitikrina, kad klaid 
žiojimas neša t

Ave.

st.
117

Ave
19.
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LIETUVOS; SŪNŲ IR DŪK 
TERŲ DRAUGIJA

Grand Rapids, Mich.
VALDYBA 16.31 METAM: 

Pirmininkas—K. Margis, 
1323 Muskegon 

Vice-Pirmininka»—A. Knrockaa. 
730 Nanon 

Nutarimų Raštininkas—K. Rasikns, 
R. R. 9, Box 

Turto Raitininkas—A. Garbannnskas. 
1108 Elizabeth 

Iždininkas—A. Daukšas,
1131 Walker Ave.

Iždo Globojai: į
A. Kopas, 1108 Elizabeth Ave. 
OrUšiūtė, 1307x’Davi» Avė.

Llgęriių Lankytojai: *
TjrJ" Ružinakas, 1414 Turner Ąvo. 
Vilkuvienė, 718 Richmond St.

Trustisal r i 
T. Rafcikas, A. Lujus, F. 
Jasaitis. Ą, B. Shatkus. 

Revizijo- komisija:
A. Senkus, ,V, Valentą, M. 

Salės valytojas—-F. Žėgruhis, 515 
Salės parandavotbjas — A. 

1108 Elizabeth Ave.
Draugijomu susirinkimai įvyksta 1 

mėnesio antrą utarninką savam 
1057-63 Hamilton Ave.

Zegunis,

T.

O.

Žiuri*.
Eleventh 

Garbanauskaa,

kiekvieno
name,

St.

Vienybes draugyste 
MONTELLO. Mass.

Valdyba 1931 metam:
Pirm. W. Gelusevičia, 51 Glendale St.

Atsiteiskite Pries Naujus Metus

Daugelis draugijų ir literatūros platinto jų yra 
“Laisvei” skolingų. Labai būtų ant naudos dien
raščiui, kad už spaudos darbus, skelbimus ir litera
tūrą gautume užmokestį iki naujų metų. Todėl pra
šome kaip draugijų komitetų, taip ir pavienių ypa
tų apsimokėti bilas iki pirmai dienai sausio.

• Taip pat norime atkreipti dienraščio skaitytoji^ 
atydą į tai, kad daugeliui yra išsibaigusios prenu
meratos ir mes labai būtume draugams dėkingi, jei 
visi tie, kurie gavote pranešimus, kad prenumerata 
pasibaigė, be atidėliojimo ją atnaujintumėte.

Kurie atsinaujinsite prenumeratą užsimokėdami 
už visus metus $6.00, tie gausite dovaną Dr. Kaš- 
kiaučiaus parašytą knygą'.

Pirmoji Pagclba Ligoje ir Nelaimėje

Žinokite, draugai, kad “Laisvės” reikalai yra rei
kalai jūsų pačių kaipo darbininkų, tat ir rūpinkitės 
tais reikliais kaipo gryifai savais.

“Laisvės” Administracija.
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HUDSON, MASS.

DIDEUS BADUS
IR KONCERTAS

. RENGIA H. L. P. KLIUDĄS
SUBATOJE

oegant peisiūkiina, Kau Kiniu- p /r\: \ inoi
įiojimas neša blėdį darbinin- brUOflZlO
kam, sykiu ir jiems patiems,'SVETAINĖJ: 17 SCHOOL ST 
vėl grįž į kovos kelią po Komu- Į Hudson, Mass.

.lustų Partijos vėliava. Pradžia 6:30 Vai. Vakare
' Jau Šiame susirinkime tūli Gerbiami lietuviai ir lietuvaitės! 

visai atsirubežiavo nuo sklokos, Malonėkite skaitlingai atsilankyti į nes aiškiai pamatė “N. Gady- loW*
nėj,” kur link Prūseika- But-1 
kus vefla, ir tuo pačiu kartu 
ant vietos numaskavo tuos, ku
rie bandė lipinti prieškomunis- vadovystėje lųeškienės, dainuos drg. 
tinės opozicijos grupę. Taipgi i Tumanis ir gal M. PnralifitĮ. ViM 

4. 1 J u-.*,, >4 Worcester, Mass, Taipgi bus du-, buvo reikalauta, kad butų apsi- kvartetų, šrftuiko ir piano solą 
valyta nuo tokių “triksininkų,” ir kitokių įvairumų. Atsilankiusieji 
ypač partijoj; ant dviejų ked- »"rfgl‘c'»«fowta»».pp»itenWnimo. 
žiu jokiu būdu sėdėti negalima.
Ne vienam buvo karšta tuo lai-

į programą turėsime:
PRAKALBOS, KONCERTAS 

IR ŠOKIAI
Dainuos Worcesterjo Aido Choras,

iŠ Worcester, Mass, Taipgi bus du
etų, kvartetų, fcrftuiko ir piano solų 
ir kitokių įvairumų. Atsilankiusieji 
turėsite, malonau s f pasitenkinimo.

ĮŽANGA 40c ypatai
Visus nuoširdžiai užkviečia, ( t 

RENGĖJAI

K. VOROŠILOVAS. Ar bus karas. 1931
20. J. BULATOVAS, žygis kunigo sutanoj, 

na Amerikoje 3 centai.
21. V. P. Bausmė.’/ 193,1 m. Kaina Amerikoj

m. Kaina 3c.

Kai-1931 m.

(pir-

Kai

2 centai.
22. Komunistai ir revoliuciniai darbininkai fašistų teisme 

moji da||s). 1931 m. Kaina Amerikoj 10 centų
23. S. LIUBIMOVA. SSRS—Tautų Sąjunga. 1931 m. 

na Amerikoje S centai.
27. BEDIEVIS. Lietuvos šventieji ir jos apaštalai. Kaina 

Amerikoje 10 centų. ■
Kazis Giedris. 1931 m. Kaina Amer. 5c.
Lenkijos darbo valstiečių kova. 1931 m.

5 centai. '
ir karo ruošimas prieš Sovietų Sąjungą.

28. V. KAPSUKAS.
'29. P. KAIMIETIS.

Kaina Amerikoje
30. D. A. Lietuva

1931 m. Kaina Amerikoje 3 centai.
31. Apie Komunistų Internacionalo sekcijų uždavinius.

PK XI plenumo tązšs. 1931 m. - - *---- ’ j" °
32. HANS L1ORBER. Jūrininkai atvyko. 1931 m. 

Amerikoje 3 centai.
į 35. Vokietijos Komunistų Partijos kovingi uždaviniai

DRAUGO TELMANO kalba Oldenburge. 1931 m. 
Amerikoje 3 centai.

37. Kapitalizmas ir Darbininkų Klesa. (Lavinimosi rateliams) 
1931 m. Kaina Amerikoje 3 centai.

Visas augščiau išvardintas knygutes galima gauti “BALSO” 
redakcijoj (Tilsit Pr. Memeistr. 26, M. Labori). Kas užsisa
kys minėtų knygučių nemažiau, kaip už 5 dol., tam nuleidžia
ma 35 proc.> o kas iš anksto užsimokės, tam nuleidžiama 45 
proc. nuo pažymėtų kainų.

KI
Kaina Amerikoje 3 centai.

Kaina

kaime
Kaina

t

tarpe Cook ir Deveboise Streets

PRENUMERATORIŲ, PLATINTOJŲ IR 
RĖMĖJŲ DOMEI!

LITERATŪROS, POLITIKOS IR VISUOMENĖS MOKSLŲ 
DARBININKŲ ŽURNALAS

LIETUVIšKA-AMERIltONIšKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

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

pilną mechanikos kursą mokestis labai
i Pilnas važinėjimo kursas, J imant ir smulkius pataisymus, $25.00. Spe- 
' cialis važinėjimo kursas $10.00. Laisnius gvarantuojame. ,

Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. Sekmadie- 
' niais 10 vai. ryto iki 2 vai. po pietų.
j NEW YORK AUTOMOBILE SCHOOL
. 228—2nd AVENUE, Kampas 14th Street NEW YORK, N. Y.

į liaus. Ekspertai instruktoriai. Už ,..... t
j prieinama, patvarkyta lengvu išmokėjimu.

Relj Phone. Poplar 754h

A. F. STAfiKUS
, GRiABORIUS-UNDERTzVKEfrJ 
tibn|»M*»uoja Ir Inidąj* marafrukine »rt' 
rlioklq kapinių. Noriūtfcji ąerirato pa-

Ir u« k«in) nulindifaio 
falangoje' laokitč* paa Pa« anati*'

1 8talit<‘e*atl lotai aht vlabkjĄ ’kapinių- kap 
<nr|an»loa^ ir už Ž«>*ia kalu*

Risi 
ŽiiSL

A 
fe

L023 Mt. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

1932 m. Pradeda Eiti Kas Menuo. 40 pusi. Didumo, 
Gausiai Iliustruojamas

“PRIEKALO” perėjimas iš dvimėnėsinio į mėnesinį, o taipgi 
platesnis bendradarbių susispietimas, pačio redakcijos aparato 
sustiprinimas duoda galimybės 1932 m. žymiai pagerinti jo turi
nį ir išvengti visos eilės trukumų, kurie buvo pirmaisiais “Prie
kalo” ėjimo metais.

“PRIEKALE” telpa eilės, apysakos, vaizdeliai ir aprašymai, 
vaizduojantieji $SRS. darbininkų ir darbo valstiečių gyvenimą, 
kovą ir atsiekimus socialistinės statybos fronte ir Lietuvos, Ame
rikos ir kitų; kapitalistinių šalių darbininkų ir darbo valstiečių 
gyvenimą ir kovą, rašo vjsais aktualiais proletarines literatūros 
klausimais. :

“PRIEKALAS” turi nuolatinį skyrių “Socialistinė SSRS. Staty
ba,” kuriame plačiai nušviečiama socialistinė .SSRS., statyba, kul
tūrinęs revoliucijos laimėjimai ir aprašinėjama svarbesnių SSRS, 
socialistinės pramonės, sovehozų-ir kolchozų gyvenimas ir augimas.

“PRIEKALAS” daug domės skiria antireliginei propagandai ir 
turi, pastovų skyrių “Bedievis,” plačiai nušviečia įvairių tikybų, ku
nigų, popų, ir kitų darbo žmonių priešų, prisidengusių tikybos 
skraistėmis, veikimą ir darbus.
“PRIEKALAS” nesitenkina vien dailiosios literatūros, SSRS., 

sočialės statybos'ir antireliginės propagandos sUtymis; savo skil
tyse jis rašo ir kitais aktualiais oolitiniais klausimais ir turi sky
rius: ‘Kapitalo šalyse,’ TS Revoliucinio Judėjimo Istorijos,’ ‘B blio- 

grafija ir Kritika’ ir kit.
“PRIEKALO” reguliarus išėjimas ir visų šių uždaviniu išpldy- 

mas pirmiausia priklauso nuo aktingo mūsų skaitytojų, platintojų, 
i ... >... i_.---------- Todsl reikalinga is anksto užsi-

jam prenumeratas, visapusiai

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

Įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos j 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.

y

LUl'VINAS

L u t ▼ in’s Ball yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miesto lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laishiuotks 
Real Estate—pirki
mui ir pardavimui 
namų ir ž e rh i ų, 
taipgi Įvairių biz
nių. Mūsų patarna
vimas prielankus.

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

bendradarbių ir rėmėju paramos, 
prenumeruoti “Priekalas,” rinkit 
remti j j.
“PRIEKALO” Kaina: 

Metams—3 rub. 
—1 ritb. 50 kap.

AMERlKoį•< Metame—'2 ''elder.

8 £11? S.
6 mėn

Atskir. e«rz. 30 kap.

6 men.—1 dol. 
Atskir. egz.—20 cent.

VOK IĖTI JO J, A RG E N TIN 0 J
LRAZ1UJO.I ir kit.: 

Metams 1 dol.
6 mėnesiams 50 centų 

Atskiras numeris • 10 centų

“PRIEKALĄ” išsirašyt' 
galima:

Redakcijos adresu:
Moskva, Nikolskaja 7 

Izd. “Inostrannij Rąbočij,”
Redakcija “PRIEKALAS.”

AM&ff^ ‘TBIEKAUAS” 
galima išsirąšyti ppr ^Laipyę.”

12S

VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

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

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

Ilardymaa, ' autaityMaa, «tntntyn»aa, aapraat elektriką ir magnetizmą, ir važiavinaą, 
Ir pieną autoikioltilio; meklhaia d’enomi* ir vakarai* lietuvių ir anglų kalboi*. 
Mokytojai* yra žymfl* ekspertai—L. TICHNIAVIC1US, B. J. VA1TKUNA8 ir kiti. 
Leidimą (Liceu*e) ir Dlpleihą g va rantuojame ai mažą užmokesti. Mos padeda* ; 
kiekvienam prie pirkimo karo. Utsirašymae I mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 
Iki #-tai valandai 'vaknrp. - Nedėlioję nuo 10 ryto iki 2 v<l. no pietų.Cosmopolitan auto school . .
MI K. 14th StKEET ' . Near 1st Avenue NEW YORK CITY J 

...nwr.’.-hicfc® ‘AJgon<uin 4-4041 jn ifond
;.i i,uni iiiiin>jii>i''ni,Ii.|jii"iii|,|i>)ihIiiii|

XA



Puslapis šeštas

VIETINES ŽINIOS
Bedarbių “šelpimo” Galva 
Pavaro11,000 Merginu iš

, Macy’s Krautuvės

Visi Mobilizuokitės į Li
teratūros Draugijos 

1 Kuopos Balių
Išgirskite Drg. Ruso Trieilę 
Armoniką su Juokinančiomis 

Melodijomis

Paminėjimas Nužudytų Lietu 
voj Drg.: Giedrio, Čiornio, 
Požėlos, Greifenbergerio

Brooklyno ir apielinkės dar
bininkai apvaikščios penkių 
metų sukaktuves nuo tų Lie
tuvos darbininkų vadų nužu-

NEW YORK. — Sužinota, 
I kad Macy’s departmentinė 
[krautuvė rengiasi paleist iš 
;darbo 1,000 merginų. Tai su- 
jmanymas Jesses Strauso, vie
no iš didžiųjų tos krautuvės 

;bosų. Tas gi ponas yra sykiu 
lir galva valstijinio bedarbių 
“šelpimo” komiteto. Kaipo 
komiteto pirmininkas, jis kle
ga, kad reikią parūpint be-

Paskutiniame A.L.D.L.D. 1- 
mos kuopos susirinkime visi 
dalyvavusieji pasižadėjo būti 
kuopos rengiamame baliuje. 
Taigi visi kuopos nariai turite 
ne tik patys ateiti baliun, bet 
ir savo pažįstamus agituoti ir 
atsivesti. Jeigu kurie turėsit 
svečių ar patys būsit svečiuo
se, tai vakarui atėjus visi trau
kit baliun. šis mūsų kuopos 
balius turi būt skaitlingas, kad 
sukėlus nors kiek pinigų kuo
pos iždan. Bus trumpa, bet 
smagi programa. Programoj 
bus ir rusų drg. Ivanka. Jis 
grieš ant trijų eilių armonikos; 
sykiu ir dainuos, ir daug juo
kų pridarys; o šokiams grajys 
keturi smarkūs muzikantai. 
Valgių ir gėrimų bus pirmos 
rūšies. O žmogui skaniai pa- 
sivalgant, atsigeriant, o dar 
gaunant juoko, tai labai eina 
į sveikatą.

Liet Darb. Susivienijimo 
Jaunuolių Kuopa Rengia 
Kostiumų Balių

L.D.S. 101 Jaunuolių Kuopa 
rengia kostiumų balių 27 d. 
gruodžio (December), atei
nantį sekmadienį, “Laisvės” 
svetainėje, kampas Lorimer St. 
ir Ten Eyck St., Brooklyn, N.

Bus duodama trys dovanos 
tiems, kurie bus apsirengę ge
riausiai atsižyminčiais kostū- 
mais. Viena dovana už gra
žiausią kostiumą. kita už juo
kingiausią, o trečia už orlgina- 
liškiausią apsirengimą.

Taipgi bus puiki programa, 
kurią išpildys Aido-Choro Mer
ginu Sekstetas ir keli kiti*'ar
tistai, kuriuos lietuviška publi
ka* myli. Bus ir skanių už
kandžių, kuriuos pagamins ge
ros gaspadinės.
h Šokiai prasidės apie 5:00 
Valandą vakare. Grieš, pui
kiausia muzika. Programa 
prasidės apie 8:30 vai. vaka
re.

Kviečiame visus dalyvaut ir 
rengtis navatnais kostiumais, 
nes bus proga laimėt dovaną ir 
smagiai pasišokt prie gabios 
orkestros, kuri grieš visokius 
šokius.

Kviečia, Rengimo Komisija.

dymo. Masinis sukaktuvių 
mitingas įvyks didžiojoj Mil
ler’s Grand Assembly svetai
nėj, kampas Havemeyer ir 
Grand St., Brooklyne, 1931 m. 
sausio (January) 8 d., penkta
dienio vakare. Prakalbas sa
kys ką tik iš Sovietų Sąjungos 
sugrįžęs drg. R. Mizara ir drg. 
J. Siurba. Pradžia 7:30 vai.

šį paminėjimą rengia Di
džiojo New Yorko Darbinin
kiškų Organizacijų Sąryšio 
Komitetas, pagerbti atminčiai 
draugų, kurie žuvo nuo fašis
tinių Lietuvos budelių kulkų 
1926 m. gruodžio 27 d. Tai 
jau penki metai sukanka, kaip 
drg. Greifenbergeris, Požėla, 
Čiornis ir Giedris buvo sušau
dyti. Smetonos kraugeriai 
juos pirmus nužudė, kaipo žy
miausius kovotojus už Lietuvos 
varguomenės reikalus.

Draugai Brooklyno darbinin
kai ir darbininkės, skaitlingai 
minėkime tas jų mirties sukak
tuves, kaipo padidinimui mū
sų kovos prieš lietuvišką fašis
tinį judėjimą šioj šalyj ir kai
po Amerikos lietuvių darbinin
kų didesniam išjudinimui rem
ti revoliucinę Lietuvos darbi
ninkų ir valstiečių kovą delei 
fašistinės tvarkos nuvertimo ir 
delei pasiliuosavimo iš buržu
azijos ir buožių jungo. Nega
lime gi mes, lietuviai darbinin
kai, tylėti, kuomet .fašistiniai 
nevidonai lieja kraują ge- 

l riaušių darbo liaudies kovotojų, i
Šiame paminėjime bus kal

bama ne tik apie keturių mi- 
jnimų draugų sušaudymą1, bet 
! ir apie Lietuvos darbininkų 
kovas abelnai. Prie to1, drg. 
Mizara papasakos, ką jfe Ma
tė Sovietų Sąjungoje, dArbinin- 

|kų tėvynėje. Bus kuldenama 
ir Amerikos darbininkų ir be- 
.darbių kovos ir jų reikalai.

Apart prakalbų, turėsime ir 
muzikalės programos. - Dai
nuos Aido-Lyros Choras.

Sausio 8 d. vakare, todėl, 
visų darbininkų ir darbininkių 
vieta turi būti tame masinia
me mitinge; parodyti savo ko
vingumą ir paremti Lietuvos 
darbo liaudies karžygius, ku
rie neapsakomai sunkiose są
lygose veda kovą prieš fašisti
nių budelių valdžią.

A. J. Mason,

A.L.D.LD. 2-ro Apskričio 
Delegatų Atydai!

Draugai ir draugės! Metinė 
Apskričio konferencija įvyks 
šį sekmadienį, 27-tą dieną 
gruodžio; Lietuvių Piliečių 
Kliubo svetainėje, 197 Avė. E, 
kampas E. 19th St., Bayonne, 
N. J. Pradžia 10-tą vai. ry
te.

Važiuojant iš New Yorko, 
imkite Hudson Tubes nuo 
C.or|lajid St.; išlipkite ant. 
Journal Sq., Jersey City, pa
imdami busą su užrašu “To 
Baycįnne,” ir išlipkite ant 19th 
St., ir eikite į East pusę, o ten 
rasite svetainę. Pribūkite lai
ku, kad konferencija galėtų 
prasidėt paskirtu laiku.

Revoliucinei Siuvėjų Unijai 
Sueina 3 Metai

. NEW YORK. — Sausio 1 d. 
sukaks treji metai, kaip įsikū
rė revoliucinė Adatos Darbi
ninkų Industrinė Unija. Tą 
dieną jinai ir apvaikščios sa
vo sukaktuves Central Opera 
House, 67th St. prie 3rd Avė., 
New Yorke. Kalbės drg. W'm. 
Z. Fęster, Ben Gold ir M. J. 
Olgirf. Prje to bus turininga 
muzikalė programa. Visi, o 
ypač siuvyklų darininkai, pri
valo paremti savo atsilankymu 
Šią unija, ktiri toj pramonėj 
yra vienintelė kovotoja už dar
bininkų Reikalus.

Rengimo Komisijos Narys.

darbiams kuo daugiausia dar
bų ir nepaleidinėt' dirbančius, 
o iš savo bosaujamos krautu
vės pats ruošiasi išmest į gat- 

'vę tūkstantį darbininkių.

SMULKMENOS

KUNIGO UŽMUŠĖJAI BAN
DĖ APIPLĖŠT TEATRĄ

NEW VORK.—Poįicij a spė
ja, kad tie patys jaunuoliai, 
kurie pereitą ketvirtadienį nu
šovė katalikų kunigą R. Fer- 
rarį, užpuldami jį apiplėšt lai
vakorčių agentūroj, tai sekma
dienio vakare bandė išplėšt pi
nigus iš Commodore teatro ti- 
:kietų būdelės. Bet vienas iš 
i tarnautojų pakėlė riksmą, ir 
į plėšikai pabėgo, nieko nelai- 
įmėdami. Nei vienas dar nesu- 
i gautas.

KOVA PRIEŠ LYTIŠKUS 
ŽURNALUS

NEW YORK.—Susidarė ko
mitetas advokatų, piliečių, ku- 

inigų ir kai kurių valdininkų 
kovai prieš šlykščius, atviru ly- 

jtiškumu permerktus paveiks
luotus žurnaliukus. Per pas
kutinius kelis mėnesius jų čia 
priviso gyva galybė ant laik
raščių “standų.” Kitus, dar 
riebesnius, pusiau slapta par
davinėja prie teatrų, viešbučių 
ir kur tik daugiau publikos 
praeina.

ŠOKIŲ SVETAINĖS 
—PROSTITUCIJOS LIZDAI

NEW YORK.—Policijos ko- 
misiOnierius' žada įvesti šva
resnę' 'tvarką Ibižniškų Šūkių 
gvėtaknėše. . 'New-'Yorke tose 
svetainėse tūkstančiai jaunų 
mergaičių ne tiek šoka, bet 
kiekviena stengiasi gaut “kos- 
tumerį” sau į viešbutį arba į 
atskirą kambariuką. Daug į 
tas svetaines susirenka raketie- 

Įrių ir šiaip kriminalistų. Ko- 
; misionierių s uždrausiąs šoki
kėms sykiu sėdėti su vyrais. 
Liepia išplėšti iš svetainių at
skiras užrakinamas būdeles, 
kurios buvo įrengtos lytiškam 

' bizniui.

Daily Workerio 8 Metų 
Sukaktuvių Minėjimas

Daily Workeriui, centrali- 
niąm Komunistų Partijos orga
nui, sukanka 4 aštuoni metai, 
kaipo vieninteliam anglų kal
ba komunistiniam dienraščiui 
šioj šalyj. Tos sukaktuvės bus 
iškilmingai a p v a i kščiojamos 
1932 m. sausio 3 d., Bronxo 
Coliuseum’e.

Apart prakalbų, bus gyvi re
voliuciniai vaizdai, dramatiški 
vaidinimėliai, muzika ir dai
nos. 1 •

• ( • . I
Lietuviai, kaip ir kiti atei

viai darbininkai, turi būt 
ypač dėkingi Daily Workeriui, 
kaipo neatlaidžiam kovotojui 
prieš deportavimus ir prieš at
eivių persekiojimus.

Bedarbiai turi suprast, kad 
Daily Workeris yra drūčiau
sias jų čąmpionas kovose už 
tuojautinę bedarbiams pašal
pą ir už socialės apdraudos 
įstatymą.

Dirbantieji gi privalo atsi
minti, kad Daily Workeris yra 
neatlaidžiausias kiovotoj as 
prieš uždarbių kapojimus, 
prieš skubinimo sistemą ir už 
darbo sąlygų pagerinimą.

Visos lietuvių, darbininkiš
kos organizacijos ir pavieniai 
darbininkai turi jšanksto ruoš
tis masiniai dalyvauti tame pa- 
nąinėjime svarbiausio revoliu
cinio dienraščio sukaktuvių.

Visuotinas Tarptautinio
Darbininkų Apsigynimo 

[Brooklyno Sekcijos 
Narių Susirinkimas

Brooklyno Sekcijos Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni- 
mo visuotinas narių su^irįnki- 

Įmas įvyks trečiadienį, gruo
džio 23 d., 8-tą vai. vakare, 
I “Laisvės” salėj, 46 Ten Eyck 
ISt., Brooklyn, N. Y. , 
; šis susirinkimas yrą šaukia
mas aptarimui ir priėmimui 
trijų 'mėnesių veikimo plano, 

i kuris yra patiektas, Tarp. 
(Darb, Apsigynimo Cėtitro vi
ešom ’kuopom ir nariam, kad 
darbas eitų sėkmingiau. Bus 
kalbėtojas iš sekcijos, kuris iš- 

| aišįinjsį ^įdykiisį. pilnai ir nuo
dugniai. Todėl visi būkite 
šiame susirinkime.

[ ‘ (302-303)
Komisija.

I ' : '------ :-- ---
MIRTYS - LAIDOTUVĖS

■ i ;; ■ ' ■

Baltrus Petkūnas, 52 m. am
žiaus, 54 McKibbin St., mirė 
gruodžio 20, d. V bus palaido
tas gruodžio 24 d., šv. Jono 
kapinėse. Jis paliko savo mo
terį ir * vieną sūnų nuliūdime. 
Velionis paėjo iš Kuro kaimo, 
Lekėčių parapijos; jo moteris, 
po tėvais Lapinskiūtė, iš Pa- 
piškio kaimo, Zapyškio parapi
jos, Ona Petkūnienė užprašo 
visus gimines ir pažįstamus at
silankyt į šermenis.

rLaifdotuvių apeigomis rūpi
nasi graboj*iu^ Matthew P. Bal
iais (’Bieliauskas)'.

LAISVI
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pas mane

Telephone, Itagg t-44W
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Duoda daug žinių iš Lietuvos 
darbininkų ir kaimo biednuo-

LAIK-
NAU-

NOTARY 
PUBLIC

Kainos po 
10c ir 15e

•»" —nu ——— IIP —— UN —— H

JONO ARBA 
PETRO

JO

~o

14th St.
York

ligas:

Lietuvos Darbininkų ir Kaimo 
Biednuomenes Dvisavaitinis Laik- 
: : : raštis (su paveikslais) :

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

FILURIN 
12th St. . 

ir 3rd Avės 
YORKE

Tai
LIETUVIŲ 

IŠDIRBYSTfiS
CIGARAI

IlUalicamuoja ir laidoja numirusiu# 
ant visokių kapinių; par samdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

“BALSO”
Metams 
šešiems
Pavienio num. kaina

UNDERTAKER
LADDOTUVIŲ DIHKKTOKIUB

Adresas užsisakyt “Baisą: Tilsit 
Pr., Memelstr. 26, “Balso” Redak
cija, Max Laborius. Germany.

SUSIRINKIMAI
A.L.D.L.D. 143 Kp. Nariams

Metinis A.L.D.L.D. 143 kuopos su
sirinkimas bus sekmadienj, 27 gruo
džio, po No. 918 N. 9-th St., 2 vai 
po pietų. Bus renkama kuopos val
dyba, tat visi nariai ateikit.

Sekr. M. Mesavage.
: 303—304

IŠRANDA VOJIMA1
TONAS ANGLIŲ DYKAI!
Pasirandavoja 4 dideli kambariai, 

po No. 29 Stagg St. Randa $17.00 
ir daugiau. Taipg'i po No. 142 Mau- 
jer St., arti Graham Ave. Stymų 
apšildomam i apartmente, randa $28. 
00, 152 Maujer St., Brooklyn, N. Y. 

303—306

PASIRANDAVOJA fornišiuotas kam
barys, apšildomas, didelis, tinka 2 

ypatom, randa būtų po $7 i mėnesj. 
Kitas mažesnis kambarys, irgi ap
šildytas $7 j mėnesj. IG. SVILAI- 
NIS, 327 Troutman AVe., vienas blo
kas nuo parko, Ridgewood, N. Y.

.(300-306)

Kas užsisako “Balsą,” tas 
tuoin pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jų 
kovai prieš fašistu valdžią, 
menės gyvenimo ir fašistų 

• darbų. Kiekvienas Amerikos 
darbininkas ir darbininkė pri- 
: valo

“BALSAS

nu- g

a 
imi pirkti laikrodžius,
I ar bi ką iš auksinių 
plokite, kad ---- ---------
i; sipirksite.

F o togra- 
fuojam ve
stuvių, šei- 

. mynų ir ki
tokias gru- 

, peš; atnau
jiname se
nus ir kra- 
javus; ant 
p a reikala
vimo eina- 
m j namus 
fotografu ot

pagrabus tr mtirp 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.

Telephone, Greenpoint •-28S0

J. Garšva
Graborius

| įvairūs
I RODŽIAI 
įjAUSIOS MADOS
1 Už PRIEINAMĄ

■ KAINĄ

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia

listas išgydo įvairias kojų li- 
ęas, patinimus, gyslų ir są
narių įdegimus ne operaci- 
Žos taipgi ii1 kitas ligas, 
kreipkitės pas:

DR. OTTO MEYER
, ' 208 West 54th St. 

New York City
Valandos paprastomis dienomis 

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

| Taipgi taisau visokius * laikrod-| 
| žius ir kitus papuošalų daiktus. « 

Taigi kreipkitės pas mane, o ašį
į stengsiuosi pilnai patenkinti. |
! VIKTORAS JANUŠKA |
į 127-17 Liberty Avė | 
I Tarpe .127 ir 128 gatvių ?

Richmond Hill, N. Y. t

KAINA AMERIKOJE:
......................... $1.50

mėnesiams . . .80
.05

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapiriimos ir 

gimdymo organų

D R. 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•^4 n—utį — mi —— mi — imi —— nu — mi — mi — im —— mi —— mi —•— tui —■— ’it »|4 
I i

■ Neužmirškite ir Manęs < I 
Dovanom ar patys sau noreda- į 

daimantus | 
daiktų ži- į 

pigiau

i i .1 < .» 1
O,

[V1*"

Maskva.—Sovietų v Sąjun
gos metalo le j y klos 2 d. 
gruodžio pagamino 2,691 
tonų čigūno ir 10,464 tonų 
plieno. Ir tai čia neskaito- 

■ ma tų dirbtuvių produkcija, 
i kurios dar yra nepilnai 
įrengtos.

LIETUVIS FOTOGRAFAS

Trečiadie., Gruod. 23, 1931

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

: JONAS STOKES
Fotografas

f ) ' • r * f I 1 I •
šiuomi pranešu; savo kostume- 

riams, kad perkėliau savo studijti 
__  naujon vieton?

.v y
f

MEDICIN. DAKTARAS

S. A CERNOV ,!£
223 2nd Avė. &

Room 15, New
Gydau įvairias

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

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

Sekmadieniais, nuo 
12 iki 3 valandai po pietų 

Tel.: Tompkins Square 6-7697

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Naujokų Cigarų

Petras Naujokas
Savininkas

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

Dirbtuve
361 Broadway,

Brooklyn, N

MJ« MJ< XJ< >O< 1QI K/ >1? >Ot K/ KJ< >OC IO< IOC KM KU KJt XJ< XX XM MJt UJU MX MM V MJOQOCX W
>Fk ifani V XV>o< rfV ZY rfS< iO( xS<>rx XX rV r* MM

X ----------- ' ■ ■'............................   1 ■TEL. STAGG 
2-5043

MATHEW P. BALLAS (NC
(BIELAUSKAS)

G R A BŪRIUS 
UNDERTAKERS AND EMBALMERS 
660 GRAND ST. BROOKLYN* ,N. Y.

MŪSŲ. (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU SALIU, IR IŠ ČIA 
PAS1UNČ1AM V KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ 
P1RMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI LIGONINĘ. IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM GRAŽIA, VIETAx SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KRE1PK1TES į MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.

MUĘU RAŠTINE ATDARA DIENĄJR NAKT^ MŪSŲ, 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.
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VIUVVIli 
po numeriu 

! 512 Marion St^ 
kamp. B r o a <į« 
way; Chauncėį 
Street stotisr 
-Brooklyn, N. Y, 
' Naujo} vietoj 
studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 

' padaromi kuo- 
puikiausiat f 4 ’

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

MEDICINOS DAKTARAS

B. BAGDASAROV
200 Second Ave.

Tarpe 12 ir 13 gatvių
GYDAU: KRAUJO IR LYTINIŲ 

ORGANŲ LIGAS
Valandos, paprastamos dienomis nuo 11 
ryto iki 1 po pietų. Vakarais^ nuc t> iki 
8' vai. Sekmadieniais, nuo 11 ryto iki 
2 vai. po pietų. i

Teicf. ALGANQUIN 4-8294

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus. SKAITYKIT, PLATINKI!
“LAISVĘ.”

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marey Avenue)

. . . \ BROOKLYN,. N. Y.
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DĖKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

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

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

Telefonas, Midwood 8-6261
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MOT, LAUKUS, Fotografas
M Of/4 D-J£___ 1 4. _ n214 Bedford Ave., Brooklyn

Geriausia Studija Hrookli/ne. Ateikit Persitikrinit

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ |
Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš 

Grynų žolių ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų

šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint natūrali vidurių malimą. Nereikia virint, o tik 
sumaišyt su vandeniu ir užgert einant gult.' Visiškai nekenks-
mingas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu-. Q 
siems. Kaina ........................................  60e., per paštą 85c. m

Kundroto aptieka yra didžiausia Ir seniausia vaistini. 
Mes specialistai sutaisyti daktarų receptus, ir užtikri- 
nam, kad sudėtines šių receptų dalys, gydytojų užsa

kymu, yra naujos,; tyros ir geriausios.

Mes

229

taip pat turime žolių ir gerą sandėlį gyduolių. Kiekvieną 
kartą reikalaujant, kreipkitės:

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

Bedford Avenue
Kamp. N. 4-tos gatvės

Brooklyn, N. Y
Tel., Greenpoint 9-2017-2860-3614

Itkirpkit i| skelbimą ir prisiukit karta su •įsakymu.




