
D
Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XXI, Dienraščio XIIIBrooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Gruod. (Dec.) 24, 1931Telephone, S^agg 2-3878No. 304

1.287.718 ŠEIMYNOS BADAUJA
rė-

SHANGHAL— Kruvina-

Visi de-

Tai tokie yra faktai. Na, džios kabineto nariai taip į
2 ____ 1----------X.,---1 ;

Jungoje.EXTRA!
Drg. R. Mizara jau sugrį- je penkių metų į pramonę Į jungą.

Japonijos valdžia

na tame palociuje ir žaidžia' puikus pavyzdys Amerikos!

8 dienių ir

jos vadovybe. Senosios re

miją, vietoj paskirti pinigų debatų ,59 balsais prieš 12

ant kelių prieš jo didenybę Chinu Raudonosios Armijos laivas audros Užgrūstas ant 
karalių Jurgį V. ' ; _____ 3 uolos. •6,000

Banku Bankrotai PRAKALBOS <

pasiuntė 
Draugų

gė visais būdais stengiasi 
sulaikyti mainierius nuo ko
vos. . 1

yra
ša-

sykio j šimtas mainierių su
sirašė į uniją. Panašūs da
lykai dedasi kiekvienoje ka
sykloje.’ Prisirengimas prie

veislėsidell palikimą!
O tūkstančiai New Yorko 

Paliko, bedarbių su savo šeimyno-

mesniais rinkimais, 
naujų balsų.

Washington.— Hooverio 
administracija laimėjo vi* 
sam kongrese. Po karštų

didelės ‘kovos prieš alkio I NUSKENDO DEŠIMTS 
sistemą eina visu .smarku 
mu. 1 ' * ’

se.
norime sėkmingai 
rtisty partijines spėkos 
kankamos. 
nepataisys, 
mas tiktai 
les.

BERLYN.— Vokietijos; 
buržuazinė spauda tvirtina, Į 
kad siūlomos nepuolimo su-

; tai streikai ir jų rė-1 
aukos šiam, aukos tam

. .Perdeug norime ap-.
Ar nebūtų geriau, jeigu ! 

pa- Į

jo! Kiekvienas Romos papa 
yra išsimaudęs iki ausų ne- j 
kaltam darbo žmonių krau- j 
juje.

kova yra taip plati ir gili, kaip ; jokiose derybose ir sutarty- j sėdžiai 
okeanas. Ji nelaukia mūsą pri
sirengimo. Ji nelaukia, kada 
mes, revoliuciniai darbininkai, 
būsime “sveiki ir smagūs”, kuo
met ir oras bus gražus ir šil
ta bus. Užėjus krizini, pradė
jus vėl smarkiausiai braškėti 
kapitalizmo palociams, visi tie 
didieji klasių kovos uždaviniai 
užgulė ant mūsų pečių. Ir jei
gu mes esame bolševikai, tdi 
neturime jii bijotis.

partijos.Pild. Komitete, ku- - _
ris šiuo tarpu laiko pos5-| gį“
n Z 71 m i v v •j gražus namas- ir

O dide- tarties tekstas parodąs, jog 
kurie' Francija pilnai laimėjusi' 

’derybose su Sovietų Sąjun-j 
'ga. Bet tai tik Vokietijos j 

Dalykas štai kame: Klasių buržuazijos vaizduotė. Dai j

se Sovietų Sąjunga nėra! 
pasitraukus nuo savo prin
cipinės pozicijos.

t’i

KRISLAI
Gili ir Plati, Kaip 

Okeanas.
Diskusijos — Lavini mos 

Mokykla.
Mūsų Partijines Spėkos.
Pareiga, Proga ir Garbė.

Rašo Komunistas

Tūli draugai dejuoja: Dar-> 
bai, kampanijos, darbai, galo 
jiems nėra. Čia bedarbių rei
kalai; čia ateivių gynimas; čia 
kova prieš imperialistinio karo 
pavojų 
mimas 
tikslui. 
rėpti.
imtumėme mažai, o “gerai 
darytumėme?”

Bėda su šia “filozofija” 
tartie, kad “mažo ėmimo” 
lininkai tankiai visai nieko 
ima ir nieko neveikia. 
]ius darbus atlieka tie, 
darbuojasi ir nedejuoja.

Pirmas Lictuvixj 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers1 Daily) 

Išeiga Kasdien, Apart 
Nedėldieniu

Darbininkai Visų Saliu 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsite, TU 
Retežius, o islaimėsito 
Pasauli!

Berlynas apie Sovietu 
Franci jos Siūlomą

■ Sutartį

Sugrįžo Darbininką
i Delegacija iš SSSR.

NEW YORK.—Jau sugrį
žo Amerikos darbininkų de
legacija, kuri buvo nuvy
kus j Sov. Sąjungą dalyvaut 

veikti, 'didžiosios revoliucijos su-| 
' kaktuvėse ir plačiau susipa- į

žinti su kūrybos da^’.da^ ti^ ‘ Proletar'ia- yra is.OOofoOO darbininkų” džioj,_o jyvens Jcaipo„pa-
darbiniu- to tevyneJ darbas ir energį- pabaigoj gi 1932 metų jau

Mes turime išmokti
Mes turime išmokti surišti vi
sas mūši] kampanijas. O la
biausia ir svarbiausia, mes tu
rime mokėt išvystyt naujas bininkų tėvynėje, 
spėkas tiems gigantiškiems dar-! ijegatai yra patys 
bams. O darbininkų masių kai iš Amerikos 
gelmėse tų spėkų randasi pa- įkasyk]ų. Juos 
Rankamai. ‘Sovietu SąjungosPaimkime lietuviu darbiniu- r .. y. . v.
kų judėjimą. Darbų turime ! ganizacija. _ Dabai sie de- 
daug ir kai kuriems draugams : legatai važinės su marsru- 
darosi persunkti juos panešti, .tu ir duos raportą apie savo , 
Bet klasių kovos rato nesulai- ' patyrimus Darbininkų Są- i 
®ysi, idant jis mūsti palauktų. 
5^ia mūsų išeitis naujose spėko-

Del tų darbų, kiįriuos mes 
ti, komu- 

nepa-(
Bet dejavimas to 
Priešingai, dejavi 

nusilpnins mūsų eiJ
J _ - - i

; žo iš Sovietų Sąjungos. Jis

GROBE PINIGUS IR TO
. . . . . .Į' DEL ŽUVO KETURI NEKALTI 

DARBININKAI

SOVIETŲ SĄJUNGOS KOMITETO 
SUVAŽIAVIME

MASKVA.— Žudymai 
Evoliucinių darbininkų Len- 
i kijo j išjudino Sovietų Są- j 
! jungos laisvus darbininkus, j 

MASKVA.—Prasidėjo po-! būtų įdėta 58,800,000,000 I Maskvos ir kitų miestų fab-į 
lv‘ ’ Sovietų Sąjungos; rublių kapitalo, gi pabaigo-jrikuose darbininkai laiko | 

i Centralinio Pildomojo Ko-į je 1932 m. bus įdėta jau net! protesto susirinkimus, ku-i 
miteto. Posėdžiuose daly-1 78,600,000,000 rublių kapita-! riuose priimamos r< 
vauja, apart reguliarių na-' 
riu, ir alternatai, iš viso 
apie 2,000 ypatų. Tai tik
ras kongresas. Didžiumoje 
jauni vyrai ir moterys, ats
tovai darbininkų ir valstie
čių iš visos Sovietų Sąjun
gos.

Drg. Molotovas išdavė | lių! Originalis planas reika- 
į platų raportą. Didžiausios; Javo, kad pabaigoje 
i svarbos tas raportas. Jis , metų pramonės darbininkų 
padarė palyginimą tarpe So-! skaičius pasiektų 15,000,- 
vietų Sąjungos ir kapitalis-! 000, tuo tarpu jau : 
tini ii valstybių.

PATI VALDŽIA PASKELBĖ BAISIAS 
SKAITLINES APIE BEDARBIŲ PĄDE- 

TĮ; KOVA PRIEŠ ALKĮ TURI BOT 
PADIDINTA

us, WASHINGTON.— Vald- i me kiekvieną šeimyną iš 
, , v i. • v T . .. ezonuci- žįos cenzo pjuras bendrai!anie nenkiu nariu tai nasi-lo, arba 46 nuos. daugiau, jos pries Lenkijos kruviną-!- - - - - - i 1 1 ų tai pasi
negu planas numatė.^ Pagal! ją valdžią. ’

1 :S.K£s iS|Visa Nanking© Valdžia i

bedarbė, dejavimas ir sus
mukimas. Paskui jis pere-! 
jo prie Penkių Metų Plano;

' pravedimo. Skaitlinėmis iro- į 
i dė, kad Planas bus pilnai 
į pravestas 1932 metais, tai 
i yra, į keturis metus. Ištik- 
! rujų, abelnai imant, Planas 
i bus pravestas su dideliu 
i kaupu.

Štai faktai. Originalis pla- 
i nas reikalavo, kad pabaigo-!

| su Russell Sage Foundation I d virš šeši milionai ba- 
j paskelbė viešai, jog tik bė- , rU • • . ,’ .J. _ . duobų, vargstančių ir žus-gyje pirmųjų trijų menesių . moteru ir vai-
[šių metų (1931) net ,1,287,- ^antlų vylų’ mote“l val
778 šeimynos atsidūrė bado ;
pądėtyje ir turėjo prašyti t Bet valdžia, žinoma, dar 
almužnos, arba būtų išmirę; neatidengė visos baisios pą- 
bądu. Pasak raporto, paly- dėties. Jos skaitlinės paro- 
giųus su 1930 metais badau-; do tiktai tas šeimynas, kp- 
jančių šeimynų skaičius paV rios jau kreipėsi prašyti ab 
augo ant 400 nuoš., bet gi mužnos. O juk milionai be- 
joms suteikta almužna padi- darbių šeimynų gyvena pūs
čiojo tiktai ant 100 nuoš. I badžiai, bet nedrįsta prašy? ■

Tai.tiek šeimynų nebotu-iti pašalpos iš taip vadinamų 
rin'šių jokio šaltinio pragy- kapitalistinių “labdaringų” 

""y^Tk^Nankl^ 0 JeiSu skaitysi- įstaigų.

SSSiiKS.^|PALOaUS IR DARŽAS TURČIAUS ŠU- 
Senieji valdininkai netekę NIUKUI, 0 BEDARBIAM ŠALTIS GATV. 
pasitikėjimo Kuomin tango _______

Planą pabaigoje 1933 metų ; :----------
visos ša
siekti 49,700,000,000 rublių. į
Betgi tikrenybėje jau šiais I ReZjgnaV0 jr PabČgO 
metais (1931 m.) įplaukos I ° °
pasiekė 49,000,000,000 rub-

1933 s*s Chiang Kai-shek orlai
viu išlėkė į savo gimtinį 
miestą, pareikšdamas, kad 

šiemet Ps nedalyvaus jokioj val-

prastas pilietis. Girdi, “ma
no tikslas jau atsiektas.”dirbtuvių ia visur verda> ° kapitalo bus 21,000,000!

“ šalyse nusiminimas, krizis, r- - - - - - - --
į tai ko vertas buržuazinės ir 
1 socialistinės spaudos prana- 
i šąvimas, jog Penkių Metų 
Planas nebūsiąs pravestas?

Drg. Molotovas prisiminė 
apie įvykius Mandžurijoje. 
Jis nūrodė, kad Japonijos ir 
kitų imperialistų puolimai 
Chinijoj yra tiesioginis ban- 
dymas išprovokuoti krūvi- MandŽŪrijoje KjO 

Ina kara prieš Sovietu Są-< n’• ni •
_ > Gaisras riečiasi

štai kodėl verbavimas naujų gerai susipažino su 
narių j Amerikos U ' 1 
Partiją yra sverbiausias dienos 
klausimas. Eina partijos va
jus. Ar matome mes tuo va- - r
jum didčiausį mūsų judėjimo sias lietuvių kolonijas, idant 
susidomėjimą? Nematome. Pra- plačiai raportuoti lietuviams 
dėkime nuo viršūnių. Paimki- darbininkams apie padėtį 
me mūsų spaudą. Well, vienas proletariat® tėvynėje. Gruo- 
kitas straipsnelis, viena kita iv. 97 9Q .
pastabėlė pasirodė apie partijos ,dz ° 27> 28 “ 29 d’ į™ Pra’ 
narių verbavima ir vėl tyku, ra- j kalbos rengiamos Pittsbui- 
mu. Da nė “Laisvė”, nė “Vii- i gho apielinkeje. Gi šį šeš- 
nis” nedavė nė vieno plataus ! tadienį, gruodžio 26 d., d. 
editorialo tuo svarbiausiu rei- Mizara kalbės CIevelande. 
kalu. O visi sutinkame, kad Brooklyne masinis susirin- 
be tvirtos partijines vadovybės | kimas §aukiamas sausio ! 
lietuvnj darbininkų judėjimas ! i 
negali maršuoti pirmyn. Visi *• ’ 
sutinkame, kad stokuojame or- j 
ganizuotų bolševikų. O jeigu 
mūsų spauda nekvėpuoja parti- 
jinio vajaus dvasia, tai iš kur 
atsiras tas ‘ entuziazmas mūsų 
judėjimo gelmėse už stiprini
mą mūsų partijos?

; | (Tąsai 3-čiam pusi.)

Bridgepoi to Lietuviam
Svarbus Pranešimas

Bridgeport, Conn.—Atei
nantį sekmadienį bus labai 
svarbus susirinkimas, kurį 
rengia Lietuvių Darbininkų 
Organizacijų Bendras Ko
mitetas. Kalbės d. A. Bim- 
.ba, iš

Svarbios Rinkimų 
Pasekmės Stuttgarte
• BERLYN.—Miesto Stutt
gart valdžios rinkimuose 
buržuazinės partijos praki
šo 27,000 balsų, socialdemo
kratai nustojo 9,000, fašis
tai laimėjo beveik visus bur
žuazinių partijų balsus, bū
tent 23,000, ;o komunistai

Vatikano Miestas.— Po-1 
piežiaus Pijaus XI lakamnu-! 
mui ant pinigų ir turto nė
ra jokių ribų. Kaip visi pa
razitai,'taip ir jis gyvenaj 
iš prakaito ir kraujo varg-

• tamsių žmonių. 
Jau senai buvo žinoma, kad Į 
didelio knygyno lubos supu- 

|Vę ir kada nors įgrius. Bet 
popiežius žėrė dolerius į 
savo kišenių, užlaikė su sa
vim sutonuotų; parazitų ar-

Hooverio Moratoriumą 
Užgyrė ir Senatas

pataisymui knygyno To la- Senatas irgi užgyrg karo 
kamciaus darbai dabar da-į gkoIų MOratoriumą. Vadi- 
ve rezultatus. Ketui i dai - nag^ per j§įjsus metus Ame- 
binmkai neteko gyvybes. rjka nerejka]aug Į<aro sį<0. 
Gruodžio 22 d. staiga kny- j mokėjimo iš kitu .kapi- 
gyno lubos Įgriuvo ir uzmu- talistiniu valstybių." 

, . . ' < i. . • . f sė ten esančius keturis dar-
laimėjo, palyginus su pir- bininkus.

Sugrįžo Tėvas
White Plains, N. Y.—Tū

las laikas atgal Howard Ha-
Brooklyno. Kalbės very gavo suduoti per gal- 

(svarbiais klausimais apie vą ir neteko atminties. Per 
^bedarbę, apie algų kapoji-18 mėnesius bastėsi ir niekas 
mus, apie Lietuvos reikalus nežinojo iš kur ir kas jis 
ir apie įvykius Mandžurijoj. yra. Bet vėl jis gavo užgau- 

Susirinkimas įvyks po nu- ti per galvą ir atgijo pas jį 
meriu 407 Lafayette St. ir atmintis, 
prasidės 7:30 vai. vakare, namo pas savo išsiilgusią jęs milionus gyvybių ir su- 
Visi kviečiami dalyvauti šeimyną. • , ‘ L

Dabar sugrįžo

Tas, 
žinoma, pagelbės Vokietijai, 

_ . v. . .. . Anglijai, Franci j ai ir kitonis
Bet popiežiui negaila dar-j va|s|.yj3gms finansigkai, bet 

bininkų gyvybes. Jo agen-Į jokiu būdu neprašalins esa- 
tai visam pasauly verkia, j mo Lrjzi0 įr nesulaikys ka- 
kad tame knygyne tapo su-1 pįtalizmo abelno trūnijimo, 
naikinta daug dailės turtų, | 
ypatingai nukentėję daug 
šventųjų paveikslų ir kito-1 
kių bažnytinių piešinių. O 
kas parazitams keturios 
vargšų gyvybės. Kas tos 
gyvybės ir kraujas, popie
žiaus sostui, kuris savo gy
venimo istorijoj yra prari-

AUGA VOKIETIJOS 
BEDARBĖ

šeimyną. lakęs upelius nekalto krau-

BERLYN.— Palyginus 
gruodžio 1 d., Vokietijos be
darbių armiją paaugo ant 
290,000. Šiandien Vokieti
joj yra 5,349,000 užsiregis
travusių bedarbių, i :

New York.—štai ant ūthitame puošniam daržek Be- 
rąndasi! je, ne jis vienas, dū tarnai 

■ daržas, | prie jo dirba. Visa nubsa- 
vertės $3,500,000. Gyveno i vybė perėjo globon tūlo ka- 
čionai turtuolė ponia Wen-; pitalisto Koss, kuris vyki- 
dels su armija tarnų. Ji tu-; na gyveniman ponios Wen? 
rėjo francūziškos ’ 

'šuniuką. Bet ponia užver-i 
Japonijos valdžia viešai i tė augštyn kojas.'

skelbė, kad ji su kalėdomis tiktai jos šuniukas. Dabar,mis išmesti iš namų ir ne
pradės spėka imti miestą tas šuniukas vienas gyve-1 turi kur prisiglausti. Tai 
Chinchow ir briautis iki 
garsiosios Chinu Sienos. Tai 
reiškia, kad japonai už
griebs visą Mandžurija. 
Nauji mūšiai jau pradėti. 
Miestas Fakumen su 50,000 
gyventojų jau užimtas.

Washingtone gauta pra-j 
nešimas, kad visa Japonijos 
armija papuošta generaliam 
karui. Jos spėkos visur su- 
drutintos ir ginklai surik
iuoti. Grobimas krašto bus 
daroma po skraiste' kovos 
prieš “banditus”.

Rengiasi prie Streiko, 
Budavoja Savo Uniją

Trijų Dešimty Kasykly 
Mainieriai už Streiką
Hocking Valley, Ohio.74— 

Visoj šioj apielinkėj labai 
pakilęs mainierių sentimen
tas už streiką. Net trijų 
dešimtų kasyklų mainieriai 

[yra pasisakę už streiką po 
stoja"I Nacionalės Mainierių Unį- 

; jos vadovybe. Senosios re- 
inciuia ūmia. lovai ei uvu/.id n . _ .. T .
122 d vienoj tik Gatliff ka- a^mes unijos Lewiso gen- 

u a crn vicoic hnnaic CuMMTiQGl

Pineville, Ky.—Kentucky 
valstijos mainieriai puikiai 
supranta, kad ateinantis 
streikas bus sėkmingas tik
tai; po vadovybe tvirtos Na-i 
cionalės Mainierių Unijos. I 
Už tai šimtais jie :

į naują uniją. Štai gruodžio

Anglijos Darbiečiai 
Vėl Ketina Spardytis
■’ LONDON.—-Darbo Parti
jos vadai vėl gieda apie su
grįžimą prie valdžios. ' Jie 
ketina laikyti partijos vajų 
ir gauti jai milioną naujų 
narių. O tada atsiras kitas
toks pa r davikas Mac- „ .
Donaldas ir atsiklaups vėl Nauji i asisekimai

ŽMONIŲ
Istanbul, Turkija.r-JvP- 

i do jo j juroj nuskendo tufkų 
laivas ir žuvo kartu, dešimts 
darbininkų. Kitas graikų

Asbury Park, N. J.—Už
sidarė The Seacoast Trust 
kompanijos bankas, nuneš- 

i damas $4,495,000 depozitų.
su j ’ —-----------

Indiąnapolis, Ind.—India- Hankow. Nankingo valdžia 
na valstijoj per vieną gruo- (Jelei to labai susirūpinusi, 
džio 22 d. užsidarė keturi O Hupeh provincijoj Rau- 
bankai. Nunešė daug pini- donoji Armija užėmė mies- 
gų. •< k tą Shikatsian.

Pavėluotai iš Shanghajaus. WATERBURY SVARBIOS 
pranešama, kad Chinijos 
Raudonoji Armija Hupeh, 
Kiangsi ir Fukien provinci
jose sustiprino savo pozici
jas. Vienoj vietoj Raudo
noji Armija daėjo iki už 15 
kilometrų nuo didmiesčio

Waterbury, Conn.—Gruo
džio 27 d., 8 v. vakare, yra 
rengiamas svarbus susirin
kimas paminėjimui nužudy
tu Lietuvos Komunistu Par
tijos keturių vadų. Kalbės 
d. J. Siurba. “Laisvės" re
daktorius iš Brooklyno. 
Kviečiami visi skaitlingai 
dalyvauti. - I i-.

, ....
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Reikia Daryti Dar Žingsnį Pirmyn
Pastaruoju laiku vis daugiau ir daugiau Amerikos lie

tuviu darbininkų susiriša su Amerikos revoliuciniu dar
bininkų judėjimu; vis daugiau ir daugiau lietuvių dar
bininkų pradeda dalyvauti aktualėse Amerikos darbinin
kų k(Wb4e prieš bedarbę, badą ir skurdą, prieš algų ka- 
pojinfąpuž -tuojautinę pašalpą badaujantiems bedarbiams 
ir .jų šeimynoms ir už socialę apdraudą.

Amferikds Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugi
ja, Lietuvių Darbininkių Susivienijimas Amerikoj ir ki
tos mūsų organizacijos dabar daugiau susiriša su Ame
rikos darbininkų kovomis, negu kada nors pirmiausi

Tuo būdu įstoja daugiau lietuvių darbininkų į visuoti
ną Amerikos darbininkų judėjimą. Matome daugiau 
lietuvių darbininkų įvairiose demonstracijose ir t. t.

Tai yra žingsnis pirmyn.
Bet sąmoningi lietuviai darbininkai privalo žengti dar 

viepą žingsnį pirmyn. Jie privalo stoti į Amerikos Ko
munistų Partiją.

Tūkstančiai lietuvių darbininkų karštai pritaria revo
liuciniam judėjimui. Daugelis jų net tiesioginiai daly
vauja kovose, kurias vadovauja Komunistų Partija. Tie 
darbininkai turėtų daryti dar vieną žingsnį pirmyn—tu
rėtų patapti komunistais, o ne vien tik būti gerais sim- 
patikais komunistinio judėjimo.

Šiuo tarpu eina Amerikos Komunistų Partijos vajus 
gavimui naujų narių. Tęsis iki Lenino mirties sukak
tuvių, sausio 22 d., 1932 m.

Per tą laiką tūkstančiai Amerikos darbininkų, įvairių 
tautų ir rasių, įstos į Komunistų Partiją kovoti po leni- 
nizmo-komunizmo vėliava. Būtų didelis revoliucinis žin
gsnis pirmyn mūsų lietuviškam revoliuciniam judėjime, 
jei per tą laiką į Komunistų Partiją įstotų ne šimtai, bet 
tūkstančiai klasiniai sąmoningų lietuvių darbininkų. Mū
sų revoliucinės eilės žymiai sutvirtėtų. Juo greičiau 
Amerikos Komunistų Partija pataps milžiniška, masi
ne partija, tuo greičiau Amerikos darbininkai, jos vado
vaujami, galės laimėti kovą prieš alkį, badą ir skurdą, 
galės priversti kapitalistus suteikti darbininkų klasei 
didesnes koncesijas. Ne tiktai jie. priveistų valdan
čiąją klasę* išpildyti darbininkų reikalavimus, bet taipgi 
žymiai pastūmėtų pirmyn kovą už galutiną laimėjimą.

Lietuviai, darbininkai, kurie karštai pritariat revoliuci-! 
niam judėjimui, kurie aktyviai dalyvaujate darbininkų 
kovose, kuriasi vądovatija Komunistų ^Partija, kartu su 
kitais AmeHkoš kovingais darbininkais žengkite pirmyn 
—stokite į‘ ^Komunistų Partijos, į Komunistų Interna
cionalo eilųs; patapkite vadais Amerikos darbininkų re
voliuciniam judėjime. *

Ii, 1 *

Keiįtucky Makleriams į Pagelbą

APŽVALGA
ksanMOKiavMaMttn raror

įveda Tikrą Vergiją 
Bedarbiams Californijoj

Dr-gė A. Aldeniutė “Vil
ny j” savo straipsnyje apie 
darbininkų išnaudojimą ir 
bedarbių pavergimą Califor
nijoj rašo:

Laikraščiuose pasklydo šau
ksmas, kad , į . Californiją 
atkeliauja apie 1,200 bedarbių 
kasdieną iš kitų valstijų, šis 
šauksmas t_______ , ___ , t # ...........
daugiau paskirstyti darbiniu-1 dirbėjai Hudsęn. Motor lymi 
kus į grupes, iššaukti nepasi- i panijos dirbtuvėj nuejp ną- 

. tikėjimą ir neapykantą vienų mo išdirbę, įtik 9. valandas, 

. prieš kitus. Bedarbės priežas- ■ ■ ' '
tį’ Californijoj apskelbė delei 
atvykimo tų bedarbių. Po to i 
obalsio skraiste pradėjo steig
ti koncentracijos kempes,'kur ninkai verčiami Mdirbti po 
bedarbiai turės dirbti prie sun- i kelioliką valandų į dięną už 
kaus darbo, už valgį ir guo-! 
lį, be jokios algos.

Bet paskaičius žemiau pa
duotus faktus pasirodo, kad 
koncentracijos kempės planuo
jamos ne tik pereinamiems be
darbiams, bet ir visiems dar

bininkams abęlnai. v [ 
Gubernatorius Rolph išlei-1 

do sekamą proklamaciją: “Ca- 
lifornija kenčia nuo užplūs.- 
tančių bedarbių iš kitų vals
tijų. Jų pribūna po 1,200 į 
dieną. Jų skaičius čia taip pa
didėjo, kad sudaro pavojų mū- Conn-> partijos- U... 
sų gyventojams. Califormja 774 Bank st> posėdį 
prižiūri savus, bet negali už-1 Į<Omunistų Partijos ______ _
laikyti šiuos atvykstančius be-1 Frakcijos narys V. J. Valaitis, 
darbius. , [10:45 vai. ryte,. .paskelbdamas

“Delei šios priežasties įsa- konferencijos tikslą. Paskui 
kau steigti darbo kempes, kur, buvo paskirta sekanti draugai į 
atvykę bedarbiai bus koncent- mandatų komisiją: J. žemaitis, 
ruojami ir kur jiems bus duo-į j p. chepU|i,3 įr o. Sinkevičių- 
damas valgis ir guolis už jų; Komisijai mancĮatus 
darba, bet nebus mokama ai-\, t ... ,
ya. Darbas jiems bus prie kant> Pakviestas pakalbėti 
taisymo kelių, skaldymo akme
nų, prakirtimo takų $irierra 
kalnuose,ir budavojimo ugnies 
apsaugų.

“Idant apsaugoti mūsų vie
tinius gyventojus ir nustatyti, 
kad daugiau bedarbių neatvyk-

i išdirbystėse, verčiaųii dirb
ti nuo 10 iki 14 valandų į 
dieną.

Pavyzdžiui paduoda Hud
son Motor kompanijos Jef
ferson dirbtuvę, kur petri- 
nų dirbėjai priversti dirbti 
po 111/-> yalandų į dieną, 
septynias dienas į savaitę. 
Taipgi ,nekurios kitos fir
mos verčia darbininkus dir-
b!i nuo 10 iki 14 vįalapdų į j fXSi. 

daromas tam, kad dieną. Kupmet tuįi pętrinų -

tai jie už tai tapo; išmesti; iš 
darbo.

Pasilikę prie darbo, darbi-

t > ■ i'.------- ------------ ~r—-----f-

Daugiau Duonos, Daugiai! 
Sviesto, Daugiau Mėsos

Gruod. 17 d. “New York 
Times” patalpino pranešimą 
iš Maskvos, ir jame sako:

Rusijos žmdnes' turės dau
giau duonos, daugiau sviesto 
ant jos užsitepti ir daugiau 
mėsos valgyti sekančiais me
tais. . .

Taip, Sovietų Sąjungoje 
vis labiau ir labiau darbi
ninkų gyvenimas gerėja. 
Kartas nuo karto tą turi 
pripažinti ir tūli kapitalistų

Bet vis daugiau ir' dau-[ 
giau Amerikos darbininkų 
turi mažiau duonos, mažiau 
sviesto, mažiau1 mėsos. » O 
milionai' bedarbių laipsniš
kai mirštą, badu., : ( .

14 Pėdį Mamuto Iltis
gojęš nuo' 
tiktai kaulus, bet cįu„_ 
mutus išlaikė iki šių dienų.

Yra surasta mamutų ge
rame stovyje, kas duoda 
mokslininkams progą ištir
ti, kokie tai buvo gyvūnai, 
kaip jie gyveno ir kuomi 
maitinosi. Mamutai , buvo 
panąšūs į dramblius (slė
nius), tik jie. buy o daug di* 
dėsni.ir jų oda padengta it 
gaiš, plaukais,- o iltys į vįp

Į New Yorko galvų ir ra- 
|gų muzėjų, kuris randasi 
Bronx parke> atvežė mamu
to iltis. Mamutai, tai buvo 
pirmtakunąi d a b a r t i n ių 
dramblių. Šias iltis surado 
Sibire ir viena iltis turi 13 
pėdų ir 9 colius ilgio, o sve
ria 204 svarų. Tai biskį il
tis! Bet jau ne pirma tokia 
milžiniška iltis. Leningra
de muzėjuje yra viena, kuri 
yra 13 pėdų ir; 8 colių ilgio 
ir sveria 186 svarų', 
pasiuntė į Londono muzėjų,, 
kuri yra .12 pėdų ir: 9 colių

menką atlyginimą. Verčia
mi nesvietiškai skubintis
Tuo būdu kapitalistai pasi- tų. Sąjungos, kur patys dar- j
daro sau gerus pelnus.

ąip .kokis, mil

Viėna1 užriestoj, kaip kokie;mil i X I r i rv o i

18,000 Kentucky mainieriti rengiasi į streiką po vado
vybe Nacionalės Mainierių Linijos.

Baisi bado ir skurdo padėtis verčia juos stoti į kovą 
prieš galingąsias Amerikos kapitalizmo spėkas-prieš 
Rockefeller, Insull ir Fordo interesus. Tie stambieji 
Amerikos kapitalistai, multi-milionieriai, kontroliuoja 
Kentucky f anglies kasyklas. Jie teroro pagelba varčiai 
darbininkus vergauti ir jiems turtus krauti.

Kentucky anglies kasyklose veik išimtinai dirba taip i 
vadinami amerikonai darbininkai—sveturgimių ten labai i 
mažai.

Kentucky mainieriai pereitam streike didvyriškai ko- ' 
vėjo. Jie rengiasi prie didelių kovų dabar.

Jų kova yra visos Amerikos darbininkų klasės kova. I 
Jie kovojo ir vėl mobilizuoja savo spėkas kovai prieš 
valdančiosios klasės terorą, prieš skurdą ir badą.

Visoj šalyj, dąrbininkai privalo remti jų kovą. Tiktai 
galinga darbininkų klasės spėka gali i atmušti tvirtas ka-! 
pitalizmo spėkas. i ų L , I

Jau dabar įvairios Amerikęį darbininkų organizacijos [ 
daro planus, kaip pagelbėti. Kentucky kovojantiems dar-1 
bininkams. Darbininkų Tarptautinė Pašąlpa atsisam. 
kia į visas darbininkiškas organizacijas ir ragina tuojaus 
sušaukti konferencijas kiekvienani,'mažesniam ir;dides
niam pramoniniam centre ėmimui Kentucky streikie- 
rių. Reikia šaukti tokias konferencijas; greitai, prad
žioje sausio. . Kaip ir visuose sireikūęsę,! pirmiausia 
streikieriams reikalinga maistd<ir pinigų. Jr tiktai ge-: 
rai prisirengę per įvairias konferencijas darbininkai ir 
jų organizacijos gali tą paramą suteikti kovojantiems 
darbininkams. t Reikalinga maistą ir pinigus' rinkti. O 
tą. sėkmingai gali atlikti tik .skaitlingos darbininkų spė
kas,

•Kartu su kitų tautų darbininkų organizacijom ir lie
tuvių darbininkų organizacijos privalo stoti į pagelba 
Kentucky kovojantiems mainleriams.

PORTIAND, ORE. .(H mes, viršminetos kuopos na
srai, .netikime į tokius darbi- ; 
[ninkii skaldytojus. Stokime į 

A.L.D.L.D. 4-tos.kuopos na-lvdsi išvieno ir nesiduokime j 
riai ir “Laisvės” skaitytojai [t ems oportunistams skaldyti i 
gruodžio 7 d., 1.931 m., ,aptu-[mūsų darininkišką judėjimą.1 
rėjome nelaukiamą dovaną IBūkime visi vienybėj po Ame- 
nuo L. Prūseikos—“Naująją rikos Komunistų Partijos, po 
'Gadynę.” "Kaip pažiūri, tai ta j Komunistų Internacionalo va
jo “Klampynė” yra tiktai dar- jdovybe.
bininkų spėkų skaldytoju. Tai-! Jaunuolis.

žiniški ragai, < ..:.
Mailiųtkš, kurio iltis atga- '■ 

beno’į New Ybrko' muzėjų, ■ ‘ 
atrastas gerame stovyje; 
mė’sa tartum kokiame• 
dytųvę įšaldytą, ant pilvt). iy 
šlaunų rasta taukų nub‘t¥i- , 
jų iki keturių colių,į ka$ pa
rodo, kad rjie> sočiai gyveno., i

Ypatingai daug ran^am.^ 
mamutų ant salų Naujo 
biro. Ten jų apsčiai gyve
no. •» >

Chiniečiai. medžiotojai ne 
tiktai įieško jų kaulų, bet 
valgo ir mamutų mėsą. -Tas

Mamutas atrastas įšalęs 
Sibiro žemėje ir išsilaikė dėt 
sėtkųs tūkstančių mėtų ge-. 

. . f h . v. r . . T’ame stovyje.' Mokslininkai 
Taigi,'k^s liečia darbiniu- ^sprendžia, kad jis ten pate

kus, didelis skirtumas tarpiu i2,000 arba'gal'ir 25,- 
z'demokratinės” Amerikos ir i qqq metų atgal. . 
barbariško” krašto—Sovie-j / . .

■ ’ ' Savo laiku Sibiro teriton-
Utį. LJCXJ UUgVO, XYU.JL pCĮLUJp I . r • ' .

bininkai yra šalies valdonai. J°Je gyveno daug mamutų, 
_ , . __ • ...... .. I nes ten surandamą, daug jų

ilčių ir kaulų, iltys eina ne 
tiktai į muzėjus; bet iš. jų iš- 
dirbinėja įvairias šukas ir 
kitokius reikmenis. Iš Si- gali parodyti, ant kiek jie 
biro į visą pasaulį yra iš- gerame stovyje išsilaikė, 
gabenta apie 20,000 mamų- (Mamutai turėjo ne tiktai li
tų kaulų ir ilčių ir Sibire! gus plaukus, bet prie odos 
tam tikrose vietose gyven- dar turėjo kaip ir pūkus ru- 
tojai tik ir užsiima jieškoji- ,dos spalvos. Tas parodo, • 
mu tų kaulų. Mamuto kau-. kad jie gerai buvo prisitai- 1 
lai, tai savo rūšies “baltas Į kę prie ąalcių. Bet dabąr 
auksas.” Bet apart' kaulų tų gyvūnų jau nėra, jie iš- 
piniginčs vertės mamutų su- mirė ir kol kas dąr nesūžir 
radimas turi dar didesnę nota priežastis jų> išnykimo.

u

C(

B Atsibuvusios Darbininkišką Draugiją 
Konferencijos Waterbury

miai piliečiai, kuriuos valdan
čioji klasė nubaudė ar nubaus 
ilgų metų arba amžinu kalėji
mu. Prižadam vest griežtą ko
vą prieš registraciją ir depdr- 
vimą ateivių.

i 
Lietuvos revoliucinio judėji

mo klausime nutarta padidint 
judėjimas prieš fašistinį reži
mą ir remt daugiau finansais 
ir materialiai Lietuvos revoliu
cinį judėjimą. Taipgi tam 
klausime priimta tinkama re
zoliucija.

P r i eškom u n ist i nes o.ppz i ei jo s 
jųi tikslus pulti"Šo- j klausimu visi p»smevke .opozį- 
a iš kitos pusės ( cbą h- išnešė, pasmerkiančią re- 

ųą darbininkų i z°liuciją»' Besiartinančio . kam 
L kovą už3eda?bių T° nFU , apkalbėjimų.
Paskiau L_7 .J ” 7 ' ................", . . ~
,.........,js 15-to Distrikto orga- j ū’ kad visi nariai.

sako, kad atvykstanti bedart > njzatorius draughs M. Selzman, | šioj konferencijoj, agituotų už 
.. ) [iš Bridgeport, Conn. I Komunistų Partiją ir.]

: j Mandatų komisija pranešė,!
. . (kad atstovaujama 38 skirtingos! .r.0,
kaipo su tokiais ’ , . • . 11 draugijos I

ije 98 delegatai, 8 nepribuvo. 
’.°"! Dalyvauja viso 90 delegatų. - - I 

Prezidiumo .rijimas, puu*. 
A. Kontautas, 'VičGi pirm. J. J.

Konferencija atsibuvo 15 d. 
lapkričio, 1931 m., Waterbury, 

Partijos' kambariuose, 
atidarė 

Lietuviu

mokslinę vertę. Šiaurinis

mirė ir kol kas dąr nesuži

D. M. &
____ —L

tvar- 
Kom.

Partijos, Liet. Frakcijos Cent
ro narys V. Bovinas? kuris iš- i 
dėstė šių dienų imperialistų ( 
užmačias ir jų 
vietų Sąjungą, 
kylantį brųzdėjipi

Trūksta Jėgą
BINGHAMTON, N.Y. — l>8tų susirinkimas' ’veikalo pėi;' 

i ' * > - ’ i i . ? i • Į . . 1 ’

d. gruodžio Jyyko Aušros Cho-.' .skaitymui 
ro susirinkiihaš. Susirinkime , . .

kalbėjo Komunistų . vLi nariai pasisakė prieš karą i paaiškėjo, kad (planuotas sta-f^. . >
tų čia ,mūsų įstatai aiškiai pa- [ į>ai'ti'jos 15-to Distrikto orga-1 ir kad visi nariai, dalyvavę tyti scenon veikalas' ’“Kova už 
sako, kad atvykstanti bedart | njzatorius draugas M. Selzman, [ šioj konferencijoj, agituotų už . 
biai yra valkatos (vagrants)’! Bridnenorto. Čonn. (Komunistų Partiją ir-laikytųsi ldeJas
ir todėl šiuomi valdininkai vi-, 
sur yra instruktuojami pasi
elgti su jais, 
(valkatomis.).

Nespėjus paskelbti šią pro- > 
klamaciją, pradėjo dygt tos 
kalinių kempės visur.

Taigi, Californijoj kapi- Mockaitis, sekr; J. Koris, pa- 
talistų klasė ir jų valdžia Lrelb. J. Svinkuhas. Rezoliuci- 
grūda bedarbius į tikrą ver
giją. Na, o tuo pačiu sy
kiu Amerikos parazitų kla
se dar vis šaukia apie “vers
tiną darbą” Sovietų Sąjun- ka. 
gojo.

nebus galimas dėlto, 
J jos nustatytos linijos, kaslink, jOg negalima surinkti vyrų į 

Taipgi išnešta tuo klau- i . • • ,
į • rO/,ni»• (reikiamas roles.bei kuopos skaičių-isimu iez°lluclJa.

i - ir nūs 
apie tinkamumą, i .

Dainavimui 
ri, jėgų.. *Su mę 
nomis dar mąža 
rų ,balsų trūksta! ..

, Choro 'komitetai! ateinan
tiems metams 'išrinkta i pirm. 
L. Tvarijonas, sekr. JE. žukie*' 
nė, fifi. sekr.-S. Vėžytė, ižd. J. 
Slesoraitis, turto prižiūrėtojos 
U. šimoliūnienė ir R. Gabužiū-* 
te; ’ ' ’ • • \ '

t 
Jau metai, kaip Aušros Cho- 

Iras tapo sujungtas su teątro

choras irgi bėra- 
naęterĮmis-iYjęrgr 
ša bėdos, bet vy

žmonės, ka
daise priklausę Aušros Cho- 
ran arba teatro kuopon, dabar 
nebenori veikti. 

Kiek pirmeliau, choristai 
buvo susirinkę išklausyti skai
tymą naujos operetės “Alkis,”\

. . , ..bet taip pat“pasirodė, jog to- kuopa. Narystės pasilaikymui 
resyves organizacijas,^ kaip tai jk|0 vejka]0 suvaidinimas mūsų nusitarta mokėti nariitių duo- 
................  ........... T . ...................... . ... • kliu i iždą po 50č į metus. To- 

šianrn susirinkime galutina kių pasimokė jusiu narių už
vilties kibirkštis, vis tik, neuž- šiuos metus yra tik 22.

Buvo renkamos aukos Cent
ro Biuro Agitacijos Fondui. Au- 

pirm. kų surinkta $13.50.
Priimta jaunuolių organiza

vimo klausimu rezoliucija, kad 
organizuot jaunuolius į prog-

jų komisija:
V. Valaitis, J. žemaitis, K- 

Krasnitskas ir J. Kazlauskas. 
Spaudos komisija: J. J. Yna- 
maitis, P. Bokas ir A. Muleren-

Dienotvarkis priimtas su 
pataisymu, kad būtų įdėtas 

klausimas ir
i klausimas. 

Pirma sesija užsidarė pirmą 
valandą po pietų.

Antrą sesiją atidarė 2:15 v. 
po pietų. Iššaukus delegatų 
vardus pasirodė, kad delegatai 
dalyvauja visi. Po to sekė ap
kalbėjimas bedarbės klausimo. 
Kalbėjimo laikas buvo paskirta 
-15 minučių. Bedarbės klausi
mu tarimas buvo padarytas se
kamas : Kad delegatai, - sugrį
žę' į .kolonijas, varytų ągitaci- 
ją u£ organizavimą bedarbių 
komisijų;, kad .kęmisijos orga
nizuotų bedarbius į bedarbių 
kuopeles bei tarybas. ’ '

C Komisijų pareiga eiti į dar
bininkų stubas ir registruoti 
juos į bedarbių1 kuopeles, jei to
kios’yra, jei nėra, tai organi
zacijų pareiga' pradėt organi-; 
zuot tokias kuopeles. Rengt 
lokalines panašias konferenci
jas, kad apkalbėjus visus be
darbių reikalus. Remti bedar
bių maršavimą į Wąshingtoną.
/ Ateivių gynimo klausimu ta

rimas 'padarytas sekamas:
Traukt visas organizacijas į 

kovą už apgynimą ateivių tei
sių ir patiems prigulėti į T. 
D.A. Pritart šaukiamom T.D.A. 

j konferencijoms miestuose, mies- 
| teliuose ir valstijose. Prįside-J 
I ti su finansais tuose reikaluose. (d. gruodžio.
į Kovot už palitiosavimą visų kare, Lietuvių1 feVėtdihėje, 354' 

kad tie darbininkai,. politinių kalinių be skirtumo,, Park St., New Britain, Conn.
“ .................. '■ No. 1 Korespondentė.

Sovietų Sąjungoje darbi- j kai'° pavojaus 
ninkams pilniausįai atlygi- jaunuolių pionierių 
narna už jų darbą, ir jų dar
bo sąlygos žmoniškos. O 
Amerikoj kapitalistų klasė 
pradeda įvesti tikrą vergi
ją

Sovietų Kooperatyvai
/ '* ■ >* (

Kooperatyviškos draugi
jos Sovietų Sąjungoj baigia 
višai išnaikinti privatinius 
biznius. * ( •

1929 • metais kooperaty
viškų draugijų narių buvo j 
33,428,600. \ 1930 metais bū-1 
vo 49,904,200, gi su spalių 
1 d., 1931 m., jau buvo 69,- 
000,000.

Kooperatyviškos draugi
jos dedą pastangas, kad se
kančiais metais viso turėti 
125,000,000 narių—sutrauk
ti j kooperatyviškas draugi
jas veik visus darbininkus 
ir valstiečius.

Verčia Dirbti po 14 
Valandų į Dieną

Detroito “Labor 
rašo, j 
kurie dar dirba automobilių: ar jie būtų ateiviai, ar čiagi-

News” I

jaunų pionierių ir Komunistų jggOms yra persunkus.
Lygą. Konferencija užsidarė 
7:15 vai. vakare.
.. Konferencijos sekr. J. Koris. |gęSOt Pasitarta jieškoti kokio1 Choras nutarė pasveikinti^ 

[lengvesnio veikalo, ir vėl ban- darbininkų dienraštį “Daily .
dyti rinkti lošėjus. Veikalą Workerį” su astuonių metų su- 
parinkti apsiėmė A. žolynas, kaktuvėmis nu.a. jo gyvavimo, 
Kuomet veikalas bus parink-.aukojant iš] iždo $5.00.

i tas, tai bus šaukiamas choris-| • J,

kliu į iždą po 50ė i metus. To-

HARTFORD, CONN.
4

Pereitą sekmadienį Laisvės: 
Choras lošė operetę “Nebaigta! 
Kova. ” Programą išpildė la- j 
bai puikiai. Linksma matyti, 
kad čia augęs jaunimas savo 
užduotis atlieka labai puikiai, i 
Reikia nepamiršti, kad ir pu
blikos" buvo ' htbai daug ir visi 
matė, kaip čia augęs . Jaunimas 
dailiai. lietiKiškal įMferfuoja ir 
kreipia domę į darbininkišką 
judėjimą. Dabar buvo'visiems 
progą- / išgirsti ir i simfonijos- 
orkestrą, kaip' ’puikiai griežė.'nulį?

Tai lietuvidi' darbininkai 'turite1 
nepamiršti ii? ši*p,s progos,, kada 
bus New Brjtaihe koncertas ‘ir 
po tani šokiai, nes grieš ta pati 
orkestrą? Tai visi "tuVėsitė ge-

! ra progą (pasišokti. • f s
Visiems gerai žįinoma, kad 

Conn, valstijoj yrą’ daug' dar
bininkiškų chorų, bet orkestrus 
tai dar nebuvo,. Mums visįerns 
aišku, kad darbininkišką judėji
mą remia chorai,, tai rems ir or
kestrą. Tai visi nepraleiskite 
šios progos, paremkime orkes
trą. Programa: taip pat - bus 
puiki. Dainuos iš' Hartfordo 
Laisvės Choras ir New Britain- 
Vilijos Qhoras.' 1 ’ '

i Visi Jsitėmykit tą. dieną, 26 < 
Pradžia 7 vai ’va- •{

Aįsifeiskite Prieš Naujus Metus

' ‘ ‘‘Laisvės” Administraciją.

Pirmoji Pagelba Ligoje ir Nelaimėje

Žinokite, draugai, kad “Laisvės” reikalai yra rei- 
» • a. ■ • t ' ? .

kalai jūsų pačių kaipo darbininkų, tat ir rūpinkitės 
tais reikalais kaipo grynai savais'.

. ' . i Daugelis draugijų ir literatūros platintojų^ 'yrd
“Laisi)ei,> skėtinių. 'La^ai bi^tiį ant ndudos dien-' 

\/^d^iuif ^d^už spa^ darbus, skelbimus, ir, lifęrar t ; 
. i tūi^ų pautųnite),ų^mgkęstį iki naujų metų. .Tddel 'prtt- 1 
’ ' ėbme^ kaip draugijų komitetų, taip 'ir pavienių ypa-

tų tiįjsiMdtiėti bilds iki pirmai .dienai saūsio. j '
. Taįp pat ųoriųię atkreipti dienraščio * skaitytojų; >

1 atydą j tai, kad daugeliui yra išsibaigusios prenu- ' 
■! meratoš. ir mes labdi būtume draugautą 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- 
kiaųčiaus parašytą knygą:
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3,000 CLEVELANDO DARBININKŲ tsusifaisę neva bedarbių šelpė- 

' SVEIKINO ALKIO MARŠUOTOJUS
---------------------- tęs ir rėkia: duokite bedar- 

CLEVELAND, Ohio.— Penk-jDel Supažindinimo su Wash- biams aukų. Bet paklauski- 
jingtono Nuotikiafs ir Prisiren- rne, kaip jie tą pašalpą dali- 

;na, ar turi kokią bedarbių ta
rybą suorganizavę? Sako ne.

Suorganizuokime visus be
darbius ir eikime miesto val
džios reikalauti, kad šelptų 
bedarbius. Bet tie “gerada- 

jriai” rėkia visa gerkle, kad 
■ negalima, tuoj suareštuos. Aš 
I paklausiau, kur tas tavo na- 
imas randasi, kur tu šelpi. Ga
lvai! nurodymą. Patraukiau į 
tą pusę. Randu keletą žmo- 
Inelių. Paklausiau, kaip, ar 
Įgerai jus šelpia? Sako, guli
me ant plikų grindų. Valgyt 
duodą kavos puoduką, du do- 
'nacii, bet, sako, kaip pradėsi
te dirbti ,turėsite apmokėti.

Reiškia, tokie “geraširdžiai” 
renka aukas į savo kišenių.

'tadienį 11 d. gruodžio, trečia1 . . w • iz . .‘ , gimui prie Vasario Ketvirtos

Platesniam supažindinimui 
Clevelando darbininkų su Wa- 
shingtono nuotikiais ir aiškini
mui reikalingumo budavoti be
darbių tarybas bus 100 mitin
gų po visas dalis miesto. Šie 
mitingai rengiama apgyventuo
se darbininkų distriktuose, 
draugijų susirinkimuose ir vi
suose bedarbių tarybų skyrių- i 
sc. Delegatai duos raportus iš ' 

nepalankaus (alkanųjų eigos.
Per šiuos susirinkimus bus 

organizuojama bedarbių tary- 
i bos ir ■ prisirehgimui prie 
'cionalės dienos kovai už 
,darbių apdraudą vasario 
(Virtą.

Lietuvių visos draugijos tu
ri išrinkti komisijas suregist- 

(ravimui, jose esančių bedar
bių. Lietuvių Darbininkų Pa
šai pine Draugija jau tą pada- 1

icionalės
atvyko
Jų pasiti-

t t
ninku laikraštį, “Laisvę” ar 
“Vilnį,” tai tau atsako: skai
tome “Keleivį.” ir “Naujienas.” 
Kitoj stuboj atsako: skaitome 
“Vienybę” “Darbininką,” ki
tur dar “Saulę.” Dar kiti, at
sako: o ką jūs, bolševikai, ir 
jūsų laikraščiai nuveikėte? 
Reiškia, jūs, bolševikai,' veiki
te, dirbkite, o mes tuščiais pil
vais, fašistinės dvasios prisiso
tinę, lauksime ateinant “gerų
jų laikų.” Tai taip protauja 
lietuviai darbininkai. Tie dar
bininkai turėtų atsiminti, kad

mūsų, darbininkų, reikalai yra 
visų vienodi, turim kiekvienas 
veikti, dirbti kartu su darbinin
kų revoliuciniu judėjimu, su 

(Komunistų Partija. Kitos iš
leidęs mums, darbininkams, 
j nėra, kaip tiktai kovoti prieš 
j alki ir už geresne ateiti.
Į Už tai mes turim daugiaus 
Įskaityti darbininkų spaudą, 
I turime dalyvauti masiniuose 
j darbininkų susirinkimuose, tu
pime daugiaus protauti.

Darbininkas.

Brooklyn© komunistų frakci- Ateinantį pirmadieni ’’ reikėtų 
ja nutarė ir praveda gyveni- paimti 
man rengti masines diskusijas Į srovės ir jų

Įkas pirmadienis. 7' 
Į sijos jau įvyko ir 
I sėkmingos.' 
j vinimos 'mokykla. Diskusijose ' sies vedžioja 
1 visuomet matysi užkliuvusių i kai. Juk stačiai verkt reikia, 
i naujų žmonių. Jie arčiau susi- kada matai, kad tokie smeton- *' 
Į riša su mūsų komunistiniu ju-'laižiai vieliybiečiai randa pase-;'*' 
'dėjimu ir laikui bėgant ateis į kūjų darbininkų tarpe. 
Į jo eiles. -- • —................

klausimas “Lietuvių 
veikimas krizio

Dvejos disku- į metu?'' Ne tik įdomus, bet ir
• abejos buvo į svarbus klausimas. Dar yra 

Tai savo rūšies la-j daug darbininkų, kuriuos už no- 
Diskusijose i sies vedžioja visokį monelnin- 
užkliuvusių i kai.

KRISLAI

partija (Column)
Alkanųjų Eisenos
Clevelando miestą, 
kimui surengta astuoni mitin
gai, kuriuose dalyvavo 3,000 
darbininkų. Raportus delega
tų susirinkę darbininkai pri
ėmė su dideliu entuziazmu. IŠ 
delegatų raportų buvo nusi
skundimo. delei'
oro; Lietus ir šaltis keliaunin
kus kankino. Alkanieji dele
gatai čia pasirodė su dideliu 
entuzįazmu, nežiūrint į visas 
sunkenybes, kokias turėjo su
tikti delei oro ir kapitalistinės 
valdžios varžymų. Raportuo
se susirinkusiems darbinin
kams delegatai aiškino reika
lingumą intensyvės kovos už 
nedarbiams pašalpą. Tik in-

na- 
be- 

ket-

Komunos Draugas.HAVERHILL, MASS.
_____ ___ _ t____ t,„. ___ re. Daug užsiregistravo. Tik 
tensyviai kovodami atsieksime organizuotai iškovosim bedar- 
laimėjimus, sakė delegatai, su- bių apdraudą.
grįžę iš Washingtono. K. P. Liet. Frak. Biuras.

WORCESTER. MASS. PORTLAND, ME.
Pavyko Parengimas

Čia lietuvių mažai randasi. 
Kad kiek ir yra, tai daugiau
siai suklaidinti Romos agentų. 
Prie darbininkiško veikimo 
mažai prisideda. Yra keletas 

(susipratusiu draugų, kurie už- 
i laiko A.L.D.L.D. 189 kp. Tar- 
jpe kuopiečių 
;myn.

čia buvo 
i Pelnas buvo 
Įniams reikalams.

IŠLAIMEKITE
i Ekskursiją į Sovietų Sąjun

--------- Į SKAITYKIT IR PLATIN
Pareitą pirmadienį buvo dis--| KIT “LAISVĘ”

kilsuojamas bedarbes klausimas. .............—

WORCESTER, MASS.
Komite

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

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

Rengėjai.

(Tąsa nuo 1 pusi.)

Dabar apie kolonijų draugus. I 
I Komunistų Partijos Lietuvių į 
(Centro Biuras išsiuntinėjo frak-!' 
Į cijomis laiškus-paraginimus su 
nurodymu,, kas reikia daryti.

(Buvo patarta, kod visose kolo- 
įnijose komunistai šauktų arti- 
(miausių simpatikų ;
Į mus ir tartusi su jais delei par- 
Į tijos vajaus ir trauktų juos į 
! partiją. Bet ar visur draugai 
•stengiasi tą padaryti? Ne, ne- 

; sistengia. Laukia kažin ko. Gal 
j jie mano, kad be sistemačio Į 
■darbo staiga būriai darbininkų j 
I ateis ir pasisiūlys įstoti Į parti- i

MENININKU ŽURNALAS 
. Lapkričio Laidos 

MASSES, Jau Gatavas 
specialis leidinyš I apie 
Sovietų Sąjungą i i 
straipsnių yra1 žymių 

rašytojų, kaip tai:
Joshua Kunitz, Louis Lozow- UUV<UIU 

:ick, Lcon Donpen, H. Rosen, ! darbininkui,

NEW
Tai

susirinki-1 n, • , > • Daug

I * i (■ i ir

Oficialis organas Lygos delei
Gynimo Negrų Teisių 

•10.000 NAUJŲ SKAITYTOJŲ V 
ši dovana bus duodama tam 

, kuris gaus dau- 
g i a u s i a pre n ų m e ra tų.

j (Matykite Liberator, kad su-.."į 
1 žinojus sekančias dovanas) 

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

' už 6 mėnesius, 3Oc. už 3 me- t* 
nesiūs ir 3c. už vieną kopiją.

(Speciales kainos tiems, •kurie, 
i užsisakj’s pluoštą virš 200 ko į 
1 pijų.

Burck, Gellert. Gropper, 
Bard ir kitu•

Lietuviai darbininkai, užsi- I 
sakykite platinimui ir skaity- I 
mui ta svarbu žurnalą V v t.

Jo kaina 15c kopija
Prenumerata Metams $1.50

Gruodžio 16 d. įvyko A.L.D. į 
L.D. 85 kp. metinis susirinki- į 
mas, kuriame pasirodė, kad ; 
įveikimas yra pusėtinai geras, i 
Šiame susirinkime dalyvavo 14 | 
kuopos narių ir pora pašalinių, ! 
kurie prie kuopos dar nepri- j 
klauso. Kuopai pasimokėju-i 
siu narių yra 25 ir ižde yra i 
keletas dolerių. Buvo skąity-1 
tas laiškas nuo A.L.D.L.D. l 
Centro sekr. Apkalbėta ir už- i 
girta Centro veikimas. Taipgi 
tame klausime priimta rezoliu- į 
cija ir iš kuopos iždo paauko
ta 3 doleriai del Agitacijos 
Fondo.

: Laike vajaus buvo užrašyta ' 
5 “Laisvės” metiniai ir 6 pus- ■ 
metiniai nauji skaitytojai, i 
“Vilniai” gauta naujas ant pu
sės metų ir atnaujinta “Vii- Į 
nies” ir “Laisves” keli seni 
skaitytojai. Kadangi čionai I 
daugelis darbininkų nedirba, ' 
tai galima sakyti, kad laike 
vajaus mėnesio buvo geros pa
sekmės kas link gavimo skai
tytojų.

Nutarta parsitraukti Darbi- 

iš “Laisvės.” Kuopos valdyba Į 
j apsiėmė,1 ir tapo išrinkta visi i 
I seni valdybos nariai > į valdy-j

Mūsų pareiga stiprinti parti- ; 
ijines spėkas. Sąlygos tam prie-j 
! lankios, nes vis daugiau ii' dau- ■ 
i giau lietuvių darbininkų pama
lto, kad vienatinis jų vadas vi-į 
įsose kovose yra Komunistų Par-'

>

SEE HOW WE STRETCH YOURdarbas eina pir-

CHRISTMAS BUDGET

jgpk Mito "the

į

Darbininke.

CHESTER, PA.
eiti su keliais žmoneliais, gel

darbininkų
i

GEORGE MASILIONIS
377 BROADWAY

Prūseikos ir Butkaus išpe
rėta “Naujoji Gadynė’’ kai ka
da atsilanko į mūsų koloniją.

NEW MASSES 
63 V/. 15th Street 

New York City

dykai. Čia
“Naujosios

{ p RCA Victor automatic 
volume leveler.

'J'Thrce-point shield
ing.

J J Perfect acoustic Syn
chronization.

Over-sire electro-dy
namic speaker.

10 New RCA Pentode 
tube with push-pull 
application.

J Super-eflicient RCA 
Victor Super-Hetero
dyne circuit.

Shock -proof, rubber 
mounted chassis.

Continuous band-pass 
variable tone-control.

/J.Scientifically impreg
nated condensers.

££ Noise eliminating 
power transformer.

i pyne.” Čia buvo keletas drau- 
Igų. Pasikalbėjime prisimin- 
ita apie “Naują Klampynę.”

Ninextube Super- 
Heterodyne, walnut 
veneer cabinet, hand
rubbed finish, com
plete, as illustrated

$119

v orker,
Tarptautiniam Darb. Apsigy- 

. inimui, $2.35 už naujus narius dar- i A t. h t ta

13 d. gruodžio L.D.S.A. 2-ra 
kuopa surengė vakarienę pasi- 
tikimui sugrįžusių iš Washing- 
tono bedarbių delegatų, žmo
nių prisirinko daug, ir drau
gės, dirbusios per visą dieną Į 
suruošimui vakarienės, nenusi
vylė, nes tikrai buvo vakaras 
tarptautinis: susidėjo iš anglų, 
lietuvių, žydų, lenkų ir rusų. 
Kalbėtojai buvo keturi: ypač 
viena mergina iš maršuotojų 
nupiešė visą eiseną iš alkanų
jų maršavimo ir,visus kelionės 
įspūdžius. Vakaras buvo en
tuziastiškas. Visi dainavom 
Internacionalą.

L.D.S.A. 2-ra kuopa daug 
veikia del darbininkų judėji-i 
mo, daug yra veiklių draugių, | 
kunos nuošn-dziai dirba. Nors | me{ sukaktuvĮs Sovie. 
sklokininkai darbuojasi, kad. sąjungos, taipgi priminė, llliNku Kalendoriaus 1932

L "g m įkas tas saldaines padirbo. La-I, ‘ 
'bai gerai, kad draugas Vaznis 
'nepamiršo pasakyti keletą žo- 
idžių apie darbininkų šalį, So-

* Į vietų Sąjungą. . Pagirtina, kad 
' mūsų draugai pradeda lavintis

u- ■ i pasakyti keletą žodžių apie 
La-"11 -a- darbiiiinkų reikalus, nereikia

” Nėrėm-Pie^o i‘specialių ^Ibėtojų. 
draugės ir 

yra prieško- į 
plūsta komu- 
pačią Komu-

surengta šokiai, 
skiriamas politi- 

Pelno liko 
nemažai. Daug draugų priva
žiavo iš Lewiston, Me., taipgi 
ir iš Mexico, Me. Buvo leis- 

Itas išlaimėjimui “baksas” sal- 
i dainių, kurios buvo prisiųstos 
jiš Sovietų Sąjungos. Draugas 
rtimfordietis P. Vaznis pasa
kė trumpą prakalbėlę, primi-

bą sekančią metų.
Kadangi buvo užkvietimas 

nuo Rusų T.D.A., kad bendrai 
surengti kokį' parengimą del 

I darbininkišką reikalų, tki, už-
- " t------ "r (baigus A.L.D.L.D. ‘85 kp. su-

pėlrlo, paskirsty- jslinkimą, buvo laikytas T.D.
tą šitaip: $3.00 Lietuvos politi- ą, 79 ekstra šbsirinkimas. 
niams kaliniams, $4.00 “Daily .pasirodė, kad jau pas mus ko- 
v orker,” $2. “Laisvei,” $2. jrdtetas randasi, 1

bet jos pažįsta griovikus ir jų ( 
Jaafeps ir nepasiduoda viso- j 
kioms apkalboms. Taip ir rei
kia, draūgės. Lai gyvuoja L. ’ 
D.S.A.! Lai gyvuoja L.D.S.A. j 
2-ra kuopa. Veikime išvien su 
Kompartija del 
klasės laimėjimo, 
smenga “Klampynė 
kit to šlamšto, 
draugai, nes jis 
munistinis. Kas 
nistus, tas plūsta
nistų Partiją, nes Partija ir su- Į 
sideda iš sąmoningiausių 
binink ų.

Svarbios Prakalbos 
Gruodžio 27

Gruodžio 27 d. Priešfašisti- 
nis Komitetas rengia prakal
bas atminčiai nužudytų darbi
ninkų vadų Lietuvoj. Prakal- j 

,bos įvyks po No. 29 Endicott!
St. Pradžia 7 :30 vai. vakare. 1 
Kalbės drg. V. Bovinas iš ’ 
Brooklyno. Programos išpil- s 

k dyme • dalyvaus Aido Choras 
ir solistai, Serbentienė-ir Tu
mams.

Draugės ir draugai, mes ži
nom, kad Lietuvos kalėjimai 
pilni sąmoningiausių Lietuvos 
darbininkų, ir kruvinojo Sme
tonos režimas vis dar tęsia te
rorą prieš Lietuvos darbinin
kus. Iš Lietuvos pranešama,

' kad drg. K as p ėraiti Smetonos Į Gauta atsakymas: Kam mums 
. . į" , eiti su keliais žmoneliais, ge+

Pnešfašisti-jrįau jstoti į Komunistų Parti- 
!ją. 'Portlande įstojo du naujį 
nariai’ į Komunistu Partiją.

$2. mitetas randasi, tai draugai i 
buvo paraginti prie veikimo. I 
Nežiūrint kad bedarbė, vienok 
jeigu gerai dirbsime, tai ir pa
sekmės bus geros.

17 d. gruodžio įvyko “Lais
ves” choro pamokos, kad pri
sirengti prie sėkmingo visų 

Į chorų bendro dainavimo 19 d. 
Į gruodžio, Norwood, Mass. Su 
įtuo tikslu ir buvo čionai atva
žiavęs d. Edw. J. Sugar. Buvo 
sudainuota būsiančiam 
certui dainos, ir 
kurių šiuom kartu 
žai, d. Sugario 
buvo užganėdinti, 
apkalbėjo ir nutarė 
šiai, kad už busą užmokėti iš 

Vis'choro iždo ir nuvežti visus

Ačiū visiems draugams pa
dengime dalyvavusiems. Šo- 
ikių pelno paaukota viso $11. 
Du nauji nariai įstojo į kūo- 
pą. Tai viso pasidaro $13.35. 
Pinigai pasiųsti per draugą D. 
M. Šolomską. '

Kaip Žmonės “Eina” su 
SLlokininkais

Čia biskį prisiminsiu .apie 
sklokininkus, nes ir Maine val- 
stijon jie prisiuntė savo “Klam- 
pynę”-^-ne tik po vieną nume
rį, bet .kaip kam du ir tris. Aš 
pats gavau du numerius.

Igiriasi, kad žmonės einą su (choristus ir artimus choro sim- 
jais. Tai čia< tegul pažiūri, (patikus į darbininkų rengiamą 
kaip žmonės eina su ta “Klam- (koncertą.

I V t /i n t t zx Ir zx 1 n z-1 11

kon- 
dainininkai, 
buvo nema- 
atsilankymu 
Padainavę, 

vienbal-

Eight -tube Super
Heterodyne in hand- 
finished console cabi
net, complete

THE LIBERATOR 
50 E. 13th Street 

New York City

Here’s something to cheer about! The way we stretch and s-t-r-e-t-c-h that 
Christmas budget for you! Radios and radio-phonographs that make Christ
mas worth while—and prices that any Christmas purse can coyer! And—being 
built by RCA Victor—bigger values and better performance than you’ll find 
anywhere! Because instruments have the 10-Point Synchronized Tone System 
—and only RCAVictor has that! Come in—see these instruments from RCAVictor,

for these 10 Points of the RCA 
Victor Synchronized Tone System

RE-73
Eight-tube, five-cir
cuit T. R. F. Radio- 
Phonograph combina-

karinis teismas antru kartu nu
teigė nužudymui. “ 
nis Komitetas kviečia visus lie
tuvius darbininkus atsakyti į 
kruvinąjį smetoninių fašistų 
terorą didesniu rėmimu Lietu
vos Komunistų Partijos ir Lie
tuvos kovojančių 
ir jų vadų.

įžanga visiems 
nesenai lankėsi 
Klampynės” kukorius neva su 
prakalbomis, bet tikrenybėj 
verkšleno ir dantimis griežė Uy kbmunarų.
prieš Kompartiją, išpaškudinęs jkaip žmonės eina su sklokinin

,/ visaip Bimbą, Angarietį, Am- 
* terį, Prūseika pasakė: “Kas 

nors yra negero toj partijoj.” 
paskui sako: “Aš nepriešin- 
gas Partijai.” Į klausimus at
sako: “Palaiminti ubagai dva
sioj, nes jie randasi karalystėj 
dangaus.” Ir taip ėjo nuo Ai- 
noSiaus prie Kaipošiaus, nei į 
irįeną klausimą neatsakė.

Raudonasis.

(Taipgi teko būti Lewistone, j Taip jau kelis numerius pri- 
:Me. Ten taip pat trys drau- ^iuntėjr man. m......
(gai įstojo į Komunistų Partiją.
Gauta vienas metinis skaityto- .artima 
jas “Daily Workeriui,” du me-l"; - 
tiniai skaitytojai del “Working į‘‘Klampynėj” 
Woman.” _________, ___  __ . .
:pats bus ir su Rumford’ir Me- judėjimo, 
xico, Me., kad ir tenai bus nau- 
Įjų k’omunarų. Tai pavyzdys, 
' Iz n i oino 011 clz 1 nlz i n i r|_

kais. Maine valstijoj skloki- 
ninkams pritarėjų nėra ir ne
bus, be reikalo siuntinėja savo 
klampynę ir šmeižia Komunis
tų Partiją.

Daug Bedarbių
Bedarbių randasi labai daug. 

Kaip visur, taip ir čia dar vis 
daugiau darbininkų atleidžia 
nuo darbo. čionai atsirado

. Turiu pa&ikyti, 
kad “Naujoji Klampynė” yra 

giminė “Keleiviui,” 
du me- !“Naujien°ms” ir “Vienybei.” 

j” nėra nieko gero 
Aš manau,’kad"tas ikaslink darbininkų revoliuci- 

Kaip atrodo, 1 
.Prūseika ir Butkus nori susižu- ( 
Įvauti skaitlingą būrį šėrinin- ( 
kų ir tapti “Naujosios Klam-' 
pynės” kompanais, paimant 
pavyzdį iš “Keleivio” ir kitų 
fašistinių ir socialfašistinių lai
kraščių. Mūsų lietuviai dar
bininkai turėtų apsižiūrėti, 
kad nepakliuvus ant jų meš
kerės.

Čia mūsb kolonijos lietuviai 
yra įsimylėję skaityti fašistinę 
spaudą. Kuomet tenka pakal
binti užsiprenumeruoti darbi-

Eight-tube screen grid 
Super - Heterodyne, 
full-size dynamic 
speaker, complete

Mes atvežamo Victorą i Jūsų namus. Pirkdami pas mus Radio, jūs gausite didžiausią Bargeną 
ir turėsite geriausią muzikos instrumentą. Mas priimame Lietuvos Bonus kaipo dalį mokesties.

SO. BOSTON, MASS.



vardą ant vajaus

Kcresp. M. P.

OR-

įvairiose kovo-

Iš L.L. Choro Darbuotes

nariu

°

TŪKSTANČIAI

Piešk, kol karna plyš-1
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organizuotu būdu ■ 
atmušim kapitalis- į 

tų puolimus, bet ir nugalėsim 
juos.

Kenkiu Mm planas^ 
i KETURIUS METUS

klasė, matyda-

kitaip tokiuos žmo- j 
pavadinti,, kad ne dė

tai 
šel-Partiją, vienatinę j 

darbininkų klasės

, Butkaus pasekėjai. Juk paminė
jimas Sovietų Sąjungos 14 me-

I tų Sukaktuvių ir konferencija 
bedarbių maršavi- 
vadovybėj Centro

Gruodžio 13 d. L.L. Choras 
perstatė operetišką veikalą 
“Nebaigta Kova.” Tai pirmu

savo 
iškolio-

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKOS 
1 čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais- 
i tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

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

P. 
rast. A. 

Kasier. B. Gu-

užgirta Cčntro pozicija, kaip

Ketvirtad., Grupd. 24, 1931

uj

draugų sekmadieni, 27 gruodžio, 
Draugijų’ svotainčj, ; 3302 Junction 
Ave; Pradžia 7:30 vai. vakare. Bus 
geYi kalbėtojai, kalbės lietuvių ir 
aųgjų kalbomis, vėliau bus diskusijos. 
Taipgi bus gražių pamarginimų. An
gliakasių Šelpimo Komitetas duos

I

Keturių Lietuvos Revoliucio
nierių Nužudymo Paminė

jimas

PHILADELPHIA, PA.
i A.L.D.L.D. 141 kuopos .susirinki- 
; mas bus sekmadieni, 27 gruodžio, 
į Liet. Tautiškoj svetainėj,928 E. 
i Moyamonsing Avė., 10 vai. ryte, šis 
[ susirinkimas labai svarbus, tat visi 
nariai ateikit ir naujų narių atsives- 
kit., Nauji nariai gaus dvi knygas— 
“Aliejus” ir “Religija”. Bus rapor- 

iš dviejų konferencijų.
Sek r. M. ..Verbin, 

303—304

DETROIT. MICH.
riešfašistinis Komitetas rengia 

paminėjimą 4 nužudytų Lietuvos

dovanų lempą ir laikrodi. Tikintai 
nuo 10 iki 25c.| bėt įsigykite ifcartks- 
to, nes tai bus sykiu ir jžanga’i ]Tat 
visiHietuviai darbininkai atsilankyki
te i ši parengimą, ' . ; J

(302-804) 
Komitetas.

MĮĮĮMĮMMĮM

Puslapis Ketvirtas
■ r* 1" r f

Connecticut Liet. Darbininkišku Organizacijų ;
Masinėj Konferencijoj Priimtos Rezoliucijos i išrinkimui 

mui nėra
Į Biūro.

Tai kaip 
nes gali 
magogiškais veidmainiais?

15 d. lapkričio, Lietuvių Ko
munistų Frakcija rengė disku
sijas. Tema buvo paskelbta 
“Kur Link Veda sklokininkų i 
opozicija”. Sklokininkai nepa-1 
širodė. Neva todėl, kad jie tįe-! 
sioginiai nekviesti. Tuomet K. |

REZOLIUCIJA ATEIVIŲ 
GYNIMO REIKALU

Jungtinių Valstijų darbinin
kams gyvenimas darosi vis
sunkesnis ir juo labiau nepa
keliamas šiuo bedarbės laiku, 
nes algų kapojimas eina pla
čiausia papėde, todėl darbinin
kai, negalėdami pakęsti tokių

• gyvenimo sunkenybių, organi
zuojasi ir metasi į kovą, sykiu 
;ir ateiviai darbininkai akty
viai dalyvauja

ise.
* ' Valdančioji

būt tuoj steigiami ir per juos 
renkamos aukos Lietuvos dar
bininkų judėjimo rėmimui.

Rezoliucijų Komisija.
Waterbury, Conn., 
Lapkričio 15, 1931.

Rezoliucija prieš Fašistų 
Puolimą ant L D. S.

Lietuvių Darbininkų Susivie-i F. rengė antras diskusijas 22 d. j 
nijimo Pirmo Apskričio laiky-1 lap. tuo pačiu klausimu ir čia ; 
toj konferencijoj, gruodžio 13

______............ _______ (d., 1931 metais, Lietuvių Pilie- 
ftia darbininkų kylantį judėji- čių Kliubo svetainėj, 3.76 Broad-

;mą, griebiasi persekioti darbi- 
•ninkus, žiauriausiais būdais, o 
labiausiai ateivius, tad stengia-. 
si įvest registraciją ateiviams, i 
ir .kiekvieną kovingesnį darbi
ninką deportuot.

Todėl ši masinė konferenci
ją nutaria kovoti prieš žiaurų ; 
ir. paniekinantį ateivių dąrbi- [ 
ninku terorizavimą, ir šaukia j 
darbininkus stoti į Tarptautinį ' 
Darbininkų Apsigynimą, kur 

‘turėtų priklausyt kiekvienas 
darbininkas ir darbininkė, ir 
stengtis įtraukti tas organiza
cijas, kurios dar neprisidėję 
prie T.D.A. kovose prieš atei
vių darbininkų varžymą. Or
ganizuotis į revoliucines uni
jas po vadovyste Darbo Uni
jų iVenybės Lygos. Stoti į 
’Komunistų 
revoliucinę 

’partiją. 
’ Vien tik 
•mes ne tik

nu svetainėj, 1057 Hamilton les gerą 
Avė., N. W. ’ Komitetas sten
giasi gaut kalbėtoją iš Chica- 
gos, kuris nušvies bjaurius 
darbus Lietuvos fašistinės val
džios, kuri sušaudė keturis mi
nimus draugus ir kuri žvėriš- 

beginklius 
js d arb i-

Kėli pUUlčl
I suvargusius 
įlinkus.

Visi lietuviai darbininkai bei 
darbininkės, esate kviečiami 

• atsilankyt, pasiklausyt gerų 
'prakalbų apie Lietuvą ir pa- 
ireikšt griežtą protestą prieš 
fašistų terorą Lietuvoj.

Rengia Draugijų Sąryšis.
Kviečia Komisija.

žemlapio.
Pasirodo, kad ir .blogais lai

škais, jeigu kas dirba, tai ir 
pasekmes turi. Tad stengki- 
mės dauginus veikti, o ma
žiaus kalbėti mažos vertės da
lykėlius.

ATSIRADO UNIJOS
GANI/AT0R1US, BET
SUNKIAI SERGA

sklokininkai buvo tiesioginiai j 
užkviesti apgint savo poziciją. 
Ir tuomet sklokininkai nei akių 
diskusijose neparodė.

Na ir štai ką jie pranašavo: 
Ogi, kad Tarptautinio Ap
sigynimo Vakarienėj, kurios 
pelnas btivo skiriamas politi
niams kaliniams, daugiau ne
bus, kaip 12 asabų. Bet jų 

_ i pranašystės nuėjo vėjais.
Mat, kaip sklokininkai poli

LOS ANGELES, CAL.
k *

way, So. Boston, Mass., męs 
vienbalsiai pasmerkėm fašistų 
puolimus visokiais melagingais 
būdais ir skundais ant mūsų 
naujo organizuojamo Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo ir jo 
narių. Mes kviečiam'e Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje vi
sus narius, kad/protestuotumėt' 
prieš tuos, kurie puola L.D.S. į taip?r,.pr!'
ir eikvoja S.L.A. darbininkų 
mokėtus pinigus.

Šalin fašistų rankos ir 
juodi darbai prieš L.D.S.

■ mūsų narius!
! Lai gyvuoja Lietuvių Darbi- 
i ninku Susivienijimas!

Lai gyvuoja S.L.A. 
darbininkų susipratimas!

JAUNUOLIŲ ORGANI
ZAVIMO KLAUSIMU 

REZOLIUCIJA
Mes, šios konferencijos da

lyviai, išdiskusavę jaunuolių 
organizavimo klausimą, pasi
žadame, kad, sugrįžę į savas 
kolonijas, kelsime jaunuolių 
.organizavimo į darbininkiškas 
^organizacijas klausimą visose 
organizacijose ir draugijose. 
^Mes raginsime tuos darbinin- 
‘kus tėv(us,kurie augina jaunuo
lius, kad jie stengtųsi savo; jąu- Į P1 
'nuoliams įrodinėti reikalmgp- 
jną priklausyti darbininkų or
ganizacijoms, kaip tai Pionie- 
•rių grupelėms. Jaunųjų Komu- 
'nistų Lygai ir kitoms.
REZOLIUCIJA DELEI LIETU
VOS REVOLIUCINIO JUDĖ

JIMO RĖMIMO
Z. Svarstant Lietuvos darbinin- 
Icų padėtį ir tenaitines revoliu
cinių darbininkų veikimo sąly
gas, atrandame, kad mes per
daug mažai rėmėme revoliuci
ni jų judėjimą. .Mūsų pats 
Priešfašistinis Komitetas iš 
Įvairių darbininkiškų organi
zacijų ir jo skyriai įvairiose 
■vietose buvo apmirę, nieko ne
veikė.

Todėl ši konferencija nuta
ria ir ragina Priešfašistinį Ko- 
-tetą ir jo skyrius įvairiose ko
lonijose daugiau veikti. Kur 
nėra tokių komitetų, jie turi

Rezoliucija Prieš 
Oportunistus

Lietuvių Darbininkų Susivie- 
įnijimo Pirmas Apskritys, laiky- 7° 
I toj savo konferencijoj, gruod- 
džio 13 d., 1931 metais, Lietu- 

į vių Piliečių Kliubo svetainėje, 
j 376 Broadway, S. Boston, Mass.
■ pasmerkia opozicijos vadus ir 
,jų leidžiamą laikraštį “Naująją 
[ Gadynę,” kurie disorganizuoja
■ visą lietuvių darbininkų judėji
mą ir skaldo darbininkiškas 
spėkas. Mes pasmerkiame juos 
už jų tokį žalingą darbą ir ar-

i dymą darbininkų vienybės.
Lai gyvuoja L.D.S. vienybė 

i ir susipratimas!
i Šalin opozicija!

Rezoliucija priimta 27 bals.
‘ieš
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sykiu Los Angeles lietuviai tu-1 
irėjo progos pamatyti tokį ope- 
iretišką perstatymą. čia at
skirai dalyvių neminėsiu, nes 
visi atliko savo užduotis tin
kamai, ir todėl visas perstaty
mas išėjo puikiai. Tai ačiū L. 
L. Chorui, ir jo mokytojai Ne
lei Savickiūtei, kad taip gerai 
sumokino.

Kuomet daugelis draugų bu
vo užimti su pamokomis minė

tai laikraščių va
jus ne tai]) gerai pavyko. Tik 

lapkričio sklokininkai drg. J, C. Mitchell gavo 10 
prašmatną skaitytojų ir keletą drg.

Na, tai ir ūžė vyrai, mo-jvis. Tai viso gauta 13 naujų 
vaikai. Įžanga buvo skaitytojų del /‘Laisvės” ir 

. Tai kai tokios be- (“Vilnies.” Tai tiek gerai, kad 
Bet tie draugai palaikė Los Ange-

su_ J sibuzoję pranašavime yra krei- 
i vi.

Tai dar no viskas. Kuomet 
įminima vakarienė įvyko, tai 
sklokininkai buvo atsiuntę du

; savo viernuosius, F. Prapiestį
,ir J. Dulkį, kad atkalbinėtų 
žmonės ant kampo, kuomet eis

,'į Tarptautinio Apsigynimo va- to veikalo, 
. karienę.

28 d.
i buvo surengę savo
; balių.
terys ir

2.
Rezoliucijų Komisija:
V i ncas Motiejaitis,

Hizb ieta Da vidonien ė,
A. BarČius.

—G o—o—

PATERSON, N. J.
Apie Patersono Sklokininkų 

Veidmainystę.
Kada pasitaiko proga kur 

su sklokininkais pasikalbėti, 
į tai jie išrėžia šitokį pamokslą: 
j Mes remiame terptautinį ko- 
[munistinį judėjimą. Bet esam 
priešingi lietuviškam Cenjro 
Biurui, nes Centro Biūro poli- 

lielu-

SCRANTON, PA.
PUIKI VAKARIENE 

NAUJŲ METŲ VAKARE
Rengia

L.D.S.A. 4-tas Rajomis 
į į . •

[Naujų Metų Vakare
d. Gruod. (Dec.), 1931 

L INTERNATIONAL HALI
427 Lackawanna Ave., 

Scranton,- Pa.
Prasidės 7:30 vai. Vakare
Draugai Darbininkai! ši 

vakarienė yra rengiama ben
drai aplinkinių apskričių del 
naudos darbininkų klasės, to
dėl visų darbininkų yra būti
na pareiga atsilankyti ir ne tik 
iš Scrantono ir apielinkės, bet 
ir iš tolimesnių vietų apskričių 
ribose ir padaryti vakarienę 
sėkminga. Prie skanių užkan
džių bus ir puiki programa.

Jžanga tik 75c. ypatai
Visus širdingai kviečia

Komitetas.
*hl M M M U \iė V4 W W WWW W

PINEVILLE, KY.— Nuo 
[gruodžio 3 d. buvo prapuo
lęs ' Nacionalčs Mainięrių 
Unijos organizatorius d. 
Sumner. Tą dieną jį pagro
bė valdžios ir bosų chuliga
nai, išvežė už Kentucky val
stijos sienų ir paleido did
žiausioje audroje. Tas.drąu- 

! gas pagavo influenzą ir da- 
| bar - atrastas pas tūlą drau
gą sunkioje padėtyje.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

darbės laike užtektinai, 
i kur tau Pruseikai to užteks, 
i Mat, Pruseika savo laiku balia- 
vodamas pasakė šitaip: Piešk, 

j kol karna plyšta. Mes balia- 
I vokim, o tie skruzdės darbinin- 
! kai tegul pešasi tarp savęs.

Taip ir pagal Pruseikos ko- į 
į maudą buvo daroma jų vaka- ■ 
| pienėj.

Vienas saliunčikas paaukavo 
| kelias dešimtis galionų alaus, 
I ir kad tas alus būtų sunaudo
tas per vakarienę. Taipgi Pru- { 

■ seikos geri žmonės suaukavo 1 
i vyno ir du syk varytos. Tai. 
aukautą alų pardavinėjo, o cuk- j 

I ravėtą davė prie tikieto. Mat, 1 
i Pruseikos programa buvo pil- 
i doma: 
: ta.

Būtų 
ne tas 
liunčikas. 
ri, kad ant Pruseikos stalo sti
kliukai tuštinąs ir tuštinąs, ir i 
dalyviai įkaitę lig raudonumo, i 
o jam neina geri Pruseikos i 
žmonės biznio daryti, tai. pas
mauksi ir užkomandavojo vi
sa skystimą nuo- stalo sukavoti. j 
žinoma, komandieriąus įsaky-1 
mas buvo išpildytas. I

Prie virš minėtų nuotikių ko- i 
mentarų nereikia. Skaitytojai | 
supras, kam L. Pruseika tinka
mas vadas.

viskas išėję gerai, jei 
nenaudėlis fašistas su-

/

Tas nenaudėlis žiū-

HAVERHILL, MASS.
A.L.D.L.D. Centro Poziciją

Gruodžio 16 d. A.L.D.L.D. 85- 
tos kuopos laikytame metiniame 
susirinkime tarpe .kitų dalykų, 
buvo skaitytas laiškas nuo A.L.

tika yra neatatinkama 
[viskam judėjimui.

žinoma, sklokininkai 
kalbos “pagražinimui 
ja tokiais žodžiais Centro Biu
rą, kurie spaudai netinka.

Bet tai demagogiška veid
mainystė. Jie net kalba, kad 
jie remia ir pritaria tarptauti
niam komunistiniam judėjimui Į .7 M
ir kad jiem darbininkų klasės 
reikalai arčiau prie širdies, ne
gu komunistams.

štai faktai, kurie patys už D.L.D. Centro Sekretoriaus, ku- 
save kalba: 7 d. lapkričio bu- ris tapo vienbalsiai priimtas if 
v o surengtas tarptautinis pa
minėjimas Sovietų Sąjungos 14 tai> prie§ sklokininkus ir visus j 
metų Revoliucijos Sukaktuvių, kitus darbininkų klasės priešus. .1 
Buvo prakalbos ir koncertinė,; TajpgŲ nutarta vienbalsiai pa-1 
programa. Dalyvavo nemažai;Į 
žmonių visokių tautų, gerėjau 
kelis sykius išilgai ir skersai 

[svetainės ir nei vieno sklbki- 
ininko neradau. Ant rytojaus 
Įteiravaug, kur Patersono sklor 
kininkai buvo 7 d. lapkričio,' 

Ikad nei vieno nebuvo tame 
parengime. Man bevieliu tele- 

i gramu pranešė, kad jie bač
kutes tuštino. Toliąus. Pabai
goje pereito mėnesio įvyko 
konferencija darbininkiškų or
ganizacijų delei išrinkimo be- 

, darbių maršuotojų į Washing- 
l ton, D. C. Konferencijoj daly
vavo arti 100 delegatų nuo vi
sokių tautų darbininkiškų or
ganizacijų, ir išrinko 19 mar
šuotojų. Gi nuo lietuviškų orga
nizacijų nei vienas delegatas

j nedalyvavo. Tai kodelgi nebuvo 
delegatų nuo lietuviškų organi
zacijų? Ogi todėl, kad lietuviš
kose organizacijose šeiminin
kauja renegatų Prūseikoš ir

'■!aukoti iš iždo $3.00 del Agi- j 
:| tacijos .Fondo.

Nariu susirinkime dalyvavo
114.

Susirinkimo
■ Dambauskas,;
j Račkauskienė;
' mauskas.

Prot. rast. J. Strakauskas.

Gruodžio 27 d. š.m., sekma
dienį, 2-rą vai. po pietų čia 
yra rengiamas svarbus pami
nėjimas nužudymo Lietuvos I 
geriausių darbininkų kovoto- i 
jų: drg. K. Požėlos, K. Gied- , 
rio, R. čiornio ir J. Greifen- 
bergerio.

Paminėjimas įvyks Liet. Sū-

o

"o'

DARBININKŲ
LAUKIA JO

REIKALAUKITE
IR TUOJAUS
PLATINKITE

smsrbininku 
kalendorius

PLATINTOJAMS
GERA NUOLAIDA

IŠLEIDO“ LAISVE” 
46 Ten Eyck Street
Brooklyn, N.Y
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Puslapis PenktasVIETINES ŽINIOS

Didysis Lietuvių Darbininkų llš“E 
Susivienijimo Koncertas ir 
Balius

— Du gink
luoti plėšikai pasigrobė $3,900 
iš trijų paukštienos biznio vir
šininkų, kurie vežės pinigus 
apmokėt darbininkams algas į 
raštinę po num. 316 W. 
St .

A.L.D.L.D. 11 Apskričio 
Delegatams

60thDraugai ir Draugės, jau tur 
būt pastebėjote “Laisvėje” 
trumpas žinutes apie rengiamą 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo pirmą tokį didelį šios or
ganizacijos koncertą ir balių.

’ Mūsų tėngimo ' komisija su j ---------
pasididžiavimu nesibijo tarti i Draugai ir Draugės! A.L.D. 
garbės žodį del turtingos ir su-«h-D. II Apskričio metinis su- 
iderinto$ bp^lmaųi koncertui— važiavijnaą įvyks, sekmadienį, 
■programos, kuri susideda iš se- 27;‘9 gruodžio, Lietuvių 
karnų dalyvių: . 1. Visai IP,l,ec,« P“}*0 tvetaį.nėj.e’,P,7 
Brooklyn© ir apiėlinkės publi-j 
kąi žinomas merginų sekstetas;;

Aido Choras, kuris yra vie-' 
nas ir1 didžiausių Amerikos lie- 
itfvių chorų; 3. Dainuos solo L. 
Kavaliauskaitė ir 4. A. Velič
ka, kuris taipgi yra pagarsėjęs; 
piūsų apielinkėj; 5. M. Paruliu-! 
tė, iš Worcester, Mass., taipgi' 
jdu žinoiha ne tik Wbrcesteryj • 
ar Brooklyne, bet po visą Ame- I 
riką, kuri yra pagarsėjusi su v_ 
tyru soprano balsu; 6. Ir gar- į = 
susis rusų dainininkas d. Di- 
lovas. i

Todėl apie programos daly- Į 
vius netenka daug nei rašyti,! 
nes jie patys už save kalba. Be i 
to, dar teko iš parengimo ko-! 
misijos , nugirsti, jog apart mi-; 
nėtų programos dalyvių—bus 
ir kitokių pamarginimų.

Prie to> *su džiaugsmu tenka ' 
paminėti, jog daugelis draugų, 
kaip iš artimesnių kolonijų, 
taip ir tolimesnių, žada daly-j 
vauti šiame koncerte. Geisti-' 
na būtų, kad dalyvautų sykiu 
L.D.S. tos kuopos, kurios dar 
nėra davę jokio atsakymo į mū- į 
sų parengimo komisijos

Tad visi ir visos nepamirški-1 apskritys tik del to antroj vie

Dabar labai svarbu, kad visi gint, tai niekas kitas to nepk- 
delegatai dalyvautų, nes reikės j darys. ■ ;
išrinkti sekantiem metam veik-' 17 A
lūs apskričio komitetas. Šių 

‘.metų II Apskričio komiteto 
.vieni draugai ir draugės dirbo 
nuoširdžiai, bet kaip pirmesnių, 
taip ir dabartinis organizato
rius neparodė gerų darbinin
kiškų norų, o sekretorius A.’ 
Matulevičius nukeliavo į opor
tunistų lapą bendradarbiauti 
ir sėja anarchiją apskrityje. 
'Jis ne tiktai nepadeda Centro 
j Komitetui vesti kuopas darbi
ninkiška vaga, bet kaip tiktai 
priešingai, akstiną oportunis- 
tinius elementus ir kelia suiru- 

nusi- 
kuo-

Korporacijų Storai 
Padidino Savo Pelnus

šiemet turėjo apyvartos už 
$5,250,000,000, arba ant 
$250,000,000 daugiau, ne
gu 1929 metais. Vadinasi 
laike krizio jų pelnai padi-* 
dėjo.

paėmė .ir nurLįd 'brituos rgki 
ležėlę. į Stebėtina tas,* kąd 
mergaite jaučiasi sveika su 
britvuke savo viduriuose.

BROOKLYN LABOR LYCEUM

LIETUVIS
Norintieji ge
riausio

GRABORIUS

Washington.— Smulkūs, 
pavieniai biznieriai irgi de
juoja delei krizio. Bet už 
tai didieji korporacijų što
rai bėdos neturi. Valdžios 
raportas parodo, kad taip 
vadinami “chain” štorai

GENGSTERIŲ KARAS

Tę. Atviriausiai gi jis 
maskavo A.L.D.L.D. 2< 
pos reikaluose.

: Todėl, visų delegatų 
lpareiga atvykti į konferenciją, 

Avė. E ir kampas East 19th apsvarstyti darbininkų klasės 
Prasidės reikalus, tarti proletarinės kri- 

jtikos žodį prieš tuos, kurie sė
ja demoralizaciją A.L.D.L.D. 

J eilėse, ir išrinkti veiklų A.L. 
iD.L.D. H Apskričio komite
tą 1932 metam, kuris nuo
širdžiai -dirbtų mūsų organi- | 
zacijai, jos organui “Laisvei” i 
ir abelnam judėjimui už pasi- ■ 
liuosavimą darbininkų klasės. ;

D. M. Šolomskas

St., Bayonne, N. J.
! lygiai 10-tą valandą ryto. <

Drąugąj ir draugės, visi pri
būkite laiku. Tankiai būna, 
kad kuopos išrenka pilną de

legatų skaičių, o atvyksta tik- 
3 itai pusė. Tai yra blogas pasi- 

jelgimas. Jeigu delegatas ne
gali važiuoti, tai jo pareiga 
pranešti kuopos valdybai ir al- 

iternatas privalo atvykti.

yra MAINIERIŲ ATYDAI!

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

Pradžia 2-rą vai. dieną

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

Pradžia 7:30 vai. Vakare

Bostono ALDU). Apskritys Dave 
ką Kitiems Apskdčhms Laike Vajaus

A.L.D.L.D. 12-to 
vajus ėjo netikusiu būdu.

Turėtų būti pamoka, kaip rei
kėtų veikti būsiančiais vajais.. 
ScrantonieČiai neveikė vajaus 

į laike, Bostonų apiėlinkės drau- 
I gai davė pamoką kitiems aps- 
I kričiams '.kaip reikia veikti lai- 
• ke vajaus. Del to Bostono ap- 
.'ielinkės A.L.D.L.D. apskritys 
pa_ ! stovi pirmoj vietoj, nes \__

j organizuotai, A.L.D.L.D. 12-tas

alsi-'
žmo-

Ro- į
dau

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

Pradžia 7:30 vai. Vakare

te pasižymėti naujame kalendo
riuje, kąd 3 d. sausio, 4:30 
vai. po pietų, būtumętį jau prie,1 
Cįrand Assembly. Ypątingai: tė- 
mykit jaunuoliai ir jhUhbolėš— 
bukite ant Šokių, k^efartgi- buš 

muzika ir jžaįigaj tik ’šą- 
Riams 50 centų. AnV koncerto 
ir šokių 75 centai. L , 

Reporteris. >

Apskričio j rias stubas, ir tik vienas 
■ sakė, ir tik del to, kad tas 
j gus antras metas nedirba. 
I dosi, kad būčiau galėjęs 
! giau gauti, bet nebuvo laiko po 
stubas eiti. Tur būt, ar nebus 
ta priežastis su scrantoniečiai.s, 
kad per daug tarp savęs kriti- 

I kuojasi, o mažai veikia. Nerei- 
__ ^-jkia, draugai, per daug rūpintis, 
veikė Antanaitis ir kiti pasitrau- 

! kė iš darbininkų judėjimo ir nu- 
‘ ėjo su sklokininkais, ale reikia 

į toj, kad neorganizuotai veikė.! daugiau dirbti, kad/j vietą vie- 
Iš karto buvo daug norinčių ; no PasiGaukusio gauti tris nau- 
gauti skirtą dovaną—kelionę į būtų didžiausias smū-

Šovįętų Sąjungą. Bet kaip tik &iS piuseikiniams oportunis- 
parn'atė, kad kiti juo^s pralenkė;tams- 
balsais, tai neteko vilties p ra- 
lenkti jąugščiau balsais stovin- 

įjuojg ir nustojo visai i 
Ir taip pasirodė, kad į!

vie-

juojs ir nustojo

K.i 19. K. VOROŠILOVAS. Ar
■ 20. J. BULATOVAS, žygis 

na Amerikoje 3 centai.
Į 21. V. P. Bausmė. 1931 m.

V. Glaubicius.

SMULKMENOS

EKSPLOZIJA
NEW YORK. — Per eksplo

ziją mašierijos kambaryj, vo
kiečių laive “Henry Horn,’’ 
trys darbininkai tapo pavojin
gai sužeisti.

•ŠILTAS ORAS
NEW YORK. — Antradic-' 

nį ir trečiadienj buyo šiltas, 
pavasariškas oras, apie 55 
laipsnių, tai yra 18 laipsnių 
gilčiau, negu paprastai būdavo ' 
tomis dienomis kitais metais.

MIRĖ BESTOVĖDAMAS 
PAVARGĖLIS 

NEWARK, N. J.

ę\ufe, u?
veikti.'
pabaigą vajaus' pasiliko tik 
na$ ivajininkas.

i* šitas vajus turėtų būti 
įmoka del būsižpičių vajų.
Į tik bus kada lenktynės tarp aps
kričių, tai neturėtų vieno aps
kričio veikėjai lenktyniuotis 
tarp savęs, o tik bendrai veikti, 
kąd pralenkti kitą apskritį. Ne j 
tam turėtų būti skiriama dova- \ 
na, kuris daugiausia turės bal- 

•*’ sų apskrityje, „ .................
, vajui nubalsuoti ,kuris iš veikė-"fŲ' 0 
jų turi gauti skiriamą dovaną, 

Praeito vajaus buvo netikęs
būdas ir del to keliuose apskri-i^ai pu 
čiuose pasiliko nuo 100 iki 1501 Iiba 
nedagautų balsų. 

Scrantone ir Scrantono
linkėj visai nieko nebuvo 

i ta, ar labai mažai veikta.
i rodosi, kad Scrantone būtų bu- j
i vę galimą gauti 100 balsų dau-| 

— Bena- ’ giau, jei kokie 4 veiklūs drau- i

pa- 
Jei

aps-

MINDEN, W. VA.

Bostone du gengsteriai 
tapo nušauti. Taip pat Chi
cago]’ gruodžio 22 d. du po
žeminio pasaulio paukščiai 
neteko gyvybės. Tai karas 
tarpe gengsterių pačių už 
pelną. Daugiausiai tas ka
ras surištas su butlegerys- 
te. < i *

SUSIŽEIDĖ DĖVYNl’ 
ŽMONĖS

i ■ f
Middletown, Y.—Gruo

džio 22 d. čionai krautuvėj 
eksplodavo gazolino tanka. 
Devyni žmonės tapo sužeis
ti—kai kurie jų pavojingai.;

_________2______  i

MERGAITĖ PRARIJO 
BRITVOS GELEŽĖLĘ

Tampico, Ill.—Trijų metų 
mergaitė, Margaret B©- 

' yer, nematant tėvams,

bus karas. 1931 
kunigo sutanoj.

Kaina Amerikoj

m. Kaina 3c.
1931 m. Kai-

Sąjunga. 1931 m.

(pir-

Kai-

ir jos apaštalai. .Kaina

1931 m. Kaina Amer. 5c.
1931 m.

DARBININKŲ (STAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios Uo
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg X84Y

patar* 

ir už 
kainą,

navimo 
žemą 

nuliūdimo, va- 
landoje šauki- 
tis pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

Tek: Sd. Boston 0304-W /

JUOZAS KAVAI.I’USKAS Į i ! i *;

, Uisniuotas Graboriuš ‘; 
Pennsylvania ir New Jersey Valatilose I

, • > 1 ' ( ' I

Užtįkrinu, kad ųiapo patarna
vimas bus atitinkam jausią? it. 
už prieinamą kainą. Nuliūdi-' 
mo valandoje, prašau kreiptis’ 
prie manęs sekančiu 'antrąS^’:* 
1439 SOUTH 2ND STREET

PHILADELPHIA. PA.

Telef oriai: Bell — Oregon R116

Keystone — Main 1417

TELEFONAS ATDARA DIENA
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Bjauriai Išnaudoja Mainic'.ius
Jau gerokai laiko prabėgo, 

kaip nieko nesimato laikraš- 3 
čiuose iš mūsų kolonijos. Kaip 
ir kitur, taip ir čia bedarbe, 
siaučia ir išnaudotojai darbi
ninkus spaudžia nemažiau, 

■kaip ir kitur, o ypač žiemai ar
tinantis juo didesnis vargas

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc
M. TEITELBAUM, Manadžeris
Įžanga Dieną ir Naktį 50c 

Subatos vakare 75 centai
Antroj' klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—»35c..
Naujai, perdirbta Rusi.škai-Turkiška Pirtis dabar atir 
darę naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa- 
gerinimais, čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos ■išsipėrim'ui veltui1! 
MOTERIMS PANEDĖLIAltf IR UTARNINKAIS, nuo > 
10 valandos .dieną iki 12 vai. vakare. Trys gariniai 
kambariai dėlei išsipė.riiųo: Rusiškas, Turkiškas i’r’ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, oringtis miegojimui 
kambarys; taip, pat RESTORANAS su gąrjaųsiu. ga- 
rantuotu patarnavimų. -7

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

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

2 centai.
22. Komunistai ir revoliuciniai darbininkai fašistų teisme 

moji dalis). 1931 m. Kaina Amerikoj 10 centų
123. S. LIUBIMOVA. SSRS—Tautų 

na Amerikoje 5 centai.
i 27. BEDIEVIS. Lietuvos šventieji 

Amerikoje 10 centų.
i 28. V. KAPSUKAS. Kazis Giedris.
j 29. P. KAIMIETIS. Lenkijos darbo valstiečių kova. 

Kaina Amerikoje 5 centai.
30. Ą. Lietuva ir karo ruošimas prieš Sovietų Sąjungą.

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

,|PK XI plenumo tezės. 1931 m. Kaina Amerikoje 3 centai.
32. HANS LIORBEJ4. Jūrininkai atvyko.

I Amerikoje 3 centai.
135. Vokietijos Komunistų Partijos kovingi

DRAUGO TELMANO kalba Oldenburge.
- Amerikoje 3 centai.

! 37. Kapitalizmas ir Darbininkų Klesa. (Lavinimosi rateliams) į 
1931 m. Kaina Amerikoje 3 centai. Į
Visas augščiau išvardintas knygutes galima.gauti “BALSO”!

, Kas užsisa- j 
kys minėtų knygučių nemažiau, kaip už 5 dol., tam nuleidžia- • 

pna 35 proc., o kas iš anksto užsimokės, tam nuleidžiama 45 Į 
: proc. nuo pažymėtų kainų.

1931 m.

uždaviniai
1931 m.

Kaina

kaime. .
TZ • 1Kama i LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 

AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

o tik užsibaigus pradeda slėgt, nes anglių ka- redakcijoj (Tilsit Pr. Memeistr. 26, M. Labori).

apie- 
veik- 
Man

>s visiškai po mažai dir
ba. Dar kai kurios dirbo po Į 
3 ir 4 d. j savaitę. Tai šiuo : 
tarpu tik po vieną ir dvi dienas ■

i, o ne'kurios visiškai užsi- j 
darė, žinoma,, kurie ir dirbo i 
po kiek, tai ir iš tokio uždar- 
bio vos tik gali gyvastį palai-1 
kyti, nes kompanijos, pasinau
dodamos proga, po devynis 

j kailius lupa nuo darbininkų. 
Darbininkai neorganizuoti, tai 
žino, kad nepasipriešins, o jei-

' PRENUMERATORIŲ, PLATINTOJŲ IR
rėmėjų domed

LITERATŪROS, POLITIKOS IR VISUOMENĖS MOKSLŲ 
DARBININKŲ ŽURNALAS

Tapkite šoferiu ar mechaniku. Iš
mokite šio amato seniausioj ir ge
riausioj Įtaisytoj mokykloj. Vienati
nė Liet aviška-Amerikoniška Automo-- 
bilių Mokykla, kuri turi garadžių įr. 
taisymui dirbtuvę praktiškoms leKci- 
joms aut visokių rūšių taisymo. Mo
kiname generaliai visiško perstaty-j 
mo, carburetor ir visas sistemas 
elektros pritaisymo prier* automobi-; 

.------ ------- ----------- Už pilną mechanikos kursą mokestis labai,
i prieinama, patvarkyta lengvu išmokėjimu. |
i (Pilnas Važinėjimo kursas, {imant ir smulkius pataisymus, $25.00. Spe-1 
cialis važinėjimo kursas $10.00. Laisnius gvarantuojame. J

. Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. Sekmadie* 
i iriais 10 vai. ryto iki 2 vai. po pietų. 1

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

liaus. Ekspertai instruktoriai.

11 T L. ciu eo '• < • įZHILV, IVclU lltpdoipi luomo, vf jutnūs pabėgėlis, John Shay, 58 : gai būtų padirbėję porą savai-!gu ]<urjs pasipriešina, tai leng-
X v. Aš vajaus> negalė- va su tokiu apsįdirbti.

97'jau Scrantoną pasiekti, ba tu- ko •
Mulberry St. ir išsiprašė už-Įr§jau užtektinai darbo Wilkes keliauk.’

metų amžiaus, ant kriukių at- čių. 
ėjo į valgyklą po num.

valgyt; paskui paprašė, kad 
jąm leistų kampe pastpvėt, nes 
lauke lijo. Bestovėdamas ir 
mirė. Nors šį sykį gavo už
valgyt, bet buvo nuo pirmiau 
'išbadėjęs, pusgyvis/ , 

i""1 ? "irti4'1"'HUDSON, MASS/i’

DIDELIS BALIUS
IR KONCERTAS ‘

RENGIA H. L. P. KLIUBAS 
SUBATOJE

26 Gruodžio (Dec.), 1931 
SVETAINĖJ: 17 SCHOOL ST. 

Hudson, Mass.
Pradžia 6:30 Vai. Vakare

Gerbiami lietuviai ir lietuvaitee! 
Malonėkite skaitlingai atsilankyti i 
Sį puikų parengimą. štai kokią 
programą turėsime:

J PRAKALBOS, KONCERTAS 
IR ŠOKIAI .

Dainuos Worcesterio Aido Choras, 
vadovystėje Meškienės, dainuos drg. 
Tumanis ir gal M. Paraliūtė. Visi 
14 Worcester, Masą, Tajpgi bus du
etų, kvartetų, smuiko ir piano solų 
ir. kitokių ivąirumų. Atsilankiusieji 
turėsite malonaus pasitenkinimo.

ĮŽANGA 40c YPATAI 
Visus npsMrdžiai užkviečia

,54 .... KFTęGpjAj

Pasa- 
Pasiimk savo įrankius ir 

Dar priduria, kad 
jBarre ir Ptytstono apielinkėse. tau šioj apielinkėj nėra dar- 
(Bet gavau ir Scrantone tris me- bo. Tokių atsitikimų įvyksta 
tinįus naujus “Laisvei” skaity-.desėtkais kiekvieną dieną, nes 
tojus. [kompanijoms nėra sunkenybių

Sykį nuvažiavau, pas vieną susekt tuos, kurie

Barre ir Ptytstono apielinkėse.

-A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZA15ETHE1932 m. Pradeda Eiti Kas Mėnuo. 40 pusi. Didumo, 

Gausiai Iliustruojamas
“PRIEKALO” perėjimas iš dvimėnesinio į mėnesinį, o taipgi 

platesnis bendradarbių suhispietimas, pačio redakcijos aparato 
sustiprinimas duoda galimybes 1932 m. žymiai pagerinti j6 turi
nį ir išvengti visos eilės trukumų, kurie buvo pirmaisiais “Prie
kalo” ėjimo metais. s

“PRIEKALE” telpa eilės, apysakos, vaizdeliai ir aprašymai, 
vaizduojantieji SSRS, 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 visais aktualiais proletarinės, literatūros' 
klausimais.

“PRIEKALAS’* turi nuolatini skyrių “Socialistine SSRS. Slaty- , 
ba,” kuriame plačiai nušviečiama socialistinė SSRS, statyba, kul
tūrinės 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, 

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

grafija t Kritika’ iv kit.
“PRIEKALO” reguliarus išėjimas ir visų šių uždaviniu išpildy

mas pirmiausia priklauso nuo aktingo mūsų skaitytojų, platintojų, 
bendradarbių ir rėmėjų paramos. rp~' 
prenumeruoti “Priekalas,” rinkit 
remti jį.
“PRIEKALO” Kaina:
SSRS.: Metams—3 rub.
6 riien.:—1 rub: 50 kap.

Atskir. egz. 30 kap. 
AMERIKOJ Metams—2> dcler.

6 men.—1 dol.
Atskir. egz.—20 cent. 

VOKIETIJOJ, A RG E N Tl N O J
BRAZILIJOJ ir kit.:

Metams 1 dol.
6 meąėsiams 50 centų

Atsiras numeris 10. .centu ,
4 • ■ : I ' f . •

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

L u t Tin’s HąlJ yra ., 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miesto lietu
viams ir syetimtau- z 
čiams virš 20 metų. 
Taip prtt lalsniublais 
Real Estate—pirki- 

, rnui > ir pafdavirfiui 
namų ir žerąi 
taipgi įvainfj biz- • 
nių. Mūsų patarna
vimas prielankui. '

priešingi i 
Taip Į 

geriaus 
pasakius, kompanijų šuneliai, ! 

(turi paėmę po Šerą. Tai, su- 
'praątama, stengiasi kiek tik 
galėdami sukt nuo darbininko. 
Jau ne tai kad nusuka, bet 
įįešiai į akis pasako: Jeigu 
rties tau mokėsime už tavo at
liktą darbą, kiek pareina, tai 
iš kur mes gausim dividendus? 
O tokių formonėlių kompanija 
užlaiko gana gerą skaičių. Ga
lima sakyt, ant 20 darbininkų 

įvienas tokis šunelis, neįskai
tant jau vyriausio užveizdos ir 
i kitų, įurie 'taipgi . pat visur! 
i landžioja ir darbininkus perse- Į

pąžįst’atya {ir perėjau peę ;ketu- koipp^ patvarkymams. 
-------- ■ .1 ■■—vadinami formonėliai,

Heli Ph'ohe. Hįflkr :7545

A. F. STANKUS
GfįARORtUS-UNDERTAKKa 

l*bnl«aMuojA |<* laidoj* no«*lrnalųt aut 
riaoklĮI taplnlt). Norėtieji goresnio pa- 
tanpaviAao Ip ut taiag ^alnt nu(tudt**ę 
valandoje laukiu* pa* atana, Paa aaac* 
galit* gaud lotq* apt viaokitj kapinių 
r«rtau*io«a *lau>*« Ir ui ietat* kalu*

1023 Street
Philadelphia, Pa.

Taigi, kas čionai pasakyta, 
įgal būt jau aiškų, kokiose ap- 
dipkybęse darbininkams reikia 
■gyvent W. Va. valstijoj. Mai- 
:merių išeitis, tai ’ organizuotis 
lįr kovoti po Nacionalės Mai- 
nierių Unijoj vadovybe. Jei
gu mes, patys darbininkai, ne
sistengsime savo reikalus ap-

Todėl reikalinga iš anksto užsi- 
jani prenumeratas, .visapusiai

. “PRIEKALĄ” išsirašyt 
galima:

Redakcijos adresu:
Moskva, Nikolskaja 7 

Izd. “Inosh’aiurij itabočij,”
Redakcija <‘PRĮE]ĮfĄLAS.”

AME1RIKQJ “PRIEKALAS” , 
galimą išsirašyti per ‘‘Laisvę.”

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

VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

AUTOMOBILIŲ TECHNIKOS MOKYKLA
>24 E. 14th STREET, Near 1st Avenue NEW YORK CITY

ir l~TirniF Trumpu laiku iimokiname
J AUTOMO-

B1L1Ų MECHANIZMO. 
Praktika ant Tietoa.

Kardymui, «atai»ymni>, «u»taL»ma», atipraat elektriką ir aiaguelizMą, ir valiavimą, 
Ir planą automobilio; mokinasi <Uenoini» ir vakarai* lietuvių ir anglų kalbom. 
Mokytojai* yra žymij. ekąpertąi—L. TICHNIAVIOIUS.t B. J. VA1TKUNAS )r' kiU. 
Leidimą (Licenae) ir Piplomą gvarantuojame ui malą uimoke*t|. Me* padfdam 
kiekvienam prie pirkimo karo. UląiraSyma* j mokyklą kiekvieną dieną nuo 9 ryte 
Iki #-UI fąlandąi vakifo. Nedėlioję nuo 10 ryto iki 2 vąl. po pietų.

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL
12i E. 14th 8TRW ■. Near 1st Avenue NEW YORK 

’ • Telephone, Algonquin 4-404* • ' ;
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PuslarxS šeštas

VIETINES ŽINIOS
Balius! Balius! Balius! 
Literatūros Draugijos 
Pirmos Kuopos

buržuazijai ateivius iš Įvairių 
valstijų. Tarp deportuojamų 

Į y ra 52 moterys ir 48 vaikai.
i Sudrūtint ateivių darbininkų 
gynimą nuo deportavimų, per
sekiojimų ir dabar sumanytų 

fžiaurių įstatymų prieš ateivius 
[yra Viena iš svarbių pareigų

rikoje. ’ ‘

Šiaučių Unijos Pramoga
( x. j. «i • - » c • -• 'yra -viena is svaroiu pareigu
j Šiandien Laisves Svetaine] įviso darbininkų judėjimo Ame-

Margą, linksmą balių turės 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos pirma 
kuopa šios pėtnyčios vakare, 
“Laisvės” svetainėje. Apart 
šokių, užkandžių, gėrimų ir ki
tų' Įvairumų, programoje grieš 
ant trijų eilių armonikos rusas 
Ivanka. Sykiu grieš ir pats 
dainuos juokingas bei liaudiš
kas dainas su įvairiais nudavi- 
nįais. Kurie tą artistą žino, 
sako, reikėsią gerai pilvus dir
žais sųsiveržt, kad netrūktų 
nuo juoko. Kadangi tą dieną, 
gruodžio 25, dirbtuvės nedir- i 
ba, tai visi jaunuoliai, jaunuo- ( 
lės ir suaugę darbininkai turės 
progą pasismagint, skaitlingai 
sueidami į pirmos kuopos 
draugišką balių.

Pereitame kuopos susirinki
me visi dalyvavusieji pasiža
dėjo būti šiame baliuje; tai j 
nepamirškite, draugai. Be to, 
kiekvienas laikykite pareiga 
atsivesti kuo daugiausia savo 
draugų bei pažįstamų.

Komisija.

Kairioji šiaučių Unija turi 
'šiandie, ketvirtadienio vakare, 
i balių su šokiais ir paįvairini- 
imais, “Laisvės” svetainėje, - 
i Ten Eyck St. Lietuviai darbi- 
ininkai yra šaukiami skaitlin- 
Igai sueit ir prisidėt prie finan
sinio, sustiprinimo tos kovingos 
unijos. Pereitame smarkiame 
streike Brooklyneišijunija taip 
įgąsdino fabrikantuš, kad jie 

; kreipėsi pagelbos į patį prezi
dentą Hooverį, ir tas; atsiuntė 

•savo specialį agentą Wooda, 
i kad padėt sulaužyt streiką, 
i Neužteko, mat, vietinės poli
cijos ir streiklaužiškų vadų 
Amerikos Darbo Federacijos, 

i kurie visi išvien sto jo prieš tą 
i kovingą šiaučių streiką.
j ( -Įžanga į šį balių 35 centai, 
jeigu kas tikietą nusipirks iš- 
anksto iš Darbininkų Centro, 
61 Graham Ave., Brooklyne; 
gi prie svetainės durų perkan
ti turės mokėt po 50 centų už 
įžangą. ■

Daily Workerio Sukaktuvės 
46: ir Darbininkų Kovos

.Ką įvairios Lietuvių Sriovės 
Veikia Delei Bedarbių 
Reikalų?

Proletmeno 3-čio Apskričio 
Konferencija Atidėta

Pereito pirmadienio vakare 
diskusijos apie bedarbę sutrau- 

:kė į “Laisvės” svetainę pusan
tro šimto žmonių. Pirminin
kavo drg. D. M. šolomskas.Proletmeno 3-čio Apskričio 

konferencija buvo šaukiama j, diskusijas padarė^ drg.
gruodžio 27 d. Bet dabar ji T ° ' ' . .......
tanipa nukelta Į sausio 3 d., 
1932 m., “Laisvės” :
10-tą vai. iš ryto. Konferenci
ja nukelta del tūlų priežasčių, 
pasikalbėjus su Proletmeno 
Centru.

Tai, draugai ir draugės de
legatai, neužmirškite perkeltos 
dienos ir visi rengkitės prie 
metinės konferencijos. Turėsi
me perrinkti valdybą sekan- 
tiem 1932 metam. Delegatų 
rinkite kuo daugiausia, kad 
būtų pasekminga konferencija.

Aido-Lyros Choro Nariams

Ketvirtad., Gruod. 24, 1931

IŠRANDAVOJIMAI
TQNAS ANGLIŲ DYKAI!
Pasirandavoja 4 dideli kambariai, 

po No. 29 Stagg' St. Randa $17.00 
ir daugiau. 'Taipgi po No. 142 Mau- 
jer St., arti Graham. Ave. Stymų 

■apšildomam apartmente, randa $28. 
Į 00, 152 Maujer St., Brooklyn, N. Y.

.30.3—306

Daily . Workeris, centralinis 
Komunistų Partijos organas, 
yra svarbiausias kovojančių 

i darbininkų įrankis. Payyz- 
idžiui, Kentucky valstijoj da
bar organizuojasi 18,000 mai- 
|merių'išeiti streikan nuo nau- 
ijų metų,3 ir. Daily Workeris iš
lanksto mobilizuoja tiems ang
liakasiams visokią materialę iri 
dvasinę paraipą. ./ ;

Daily VVorkerisi apvaikščios 
savo aštuonių mėty' sukaktu
ves, kaipo dienraščio., sausio 3 
d., Bronxo Coliseum Svetainė
je. Tai bus didžiulis jubilėji- 
nis mitingas, su darbininkų 
grupių revoliuciniais vaidini
mais, .dainomis ir muzika.

Įžanga, prie durų perkant

PASIRANDAVOJA fornišiuotas kam
barys, apšildomas, didelis, tinka 2. 

ypatom, randa būtų m/ $7 į mėnesį. 
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)

i8
I8
Imi pirkti laikrodžius, 
lar bi ką U 
|nokite, kad

I »sipjrksite.
f ■
) | ĮVAIRŪS
i I RODŽIAI
1 i

Į JAUSIOS
luž
1

Neužmirškite ir Manęs l 
Dovanom ar .patys sau norėdami 

daimantūs | 
daiktų ži- ? 
pigiau nu- '

B 
P
E

auksinių 
pas mane

LATK-
NAU-

MADOS
PRIEINAMĄ 
KAINĄ

Lietuviška Radio Programa
Stotis WMBQ, 1500 Kilocycles 

! .Įvyksta kas ketvirtadienį 
į nuo 8-tos valandos iki 9-tos va
landos vakare. Atsukit radio 
|ir .išgirskite dailią muziką ir 
Itajp visokių įvairių dalykų. 
Lietuviški biznieriai, kurie no
rite duoti pagarsinimus per ra
dio, tai dabar laikas, nes kai
nos dabar numažintos. Malo
nėkite ' atsilankyti ypatiškai, 
telefonu ar laiškais, o šuteiksi- 
me ką tik reikalausite.

tikietą, bus 35 centai; bet ga-• Antrašas.
vus dabar veltui dalinamus ku-1 J. ŽILINSKAS 
ponukus, tai galima bus įeiti j 214 Grand St., Brooklyn, N.Y. 
už 25 centus. j

TELEPHONE:
Greenpoint 9-10194

LORIMER RESTAURANT. . .
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rusiu Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSIT1KRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

visokius laikrod- j 
papuošalų daiktus. « 

, o 
patenkinti.

VIKTORAS JANUŠKA 
127-17 Liberty Avė 

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

I Taipgi taisau 
j žilus ir kitus
* Taigi kreipkitės pas mane, o 
į stengsiuosi pilnai
1

I

ijilll——'III——'

FILURIN
12th St. 

ir 3rd Avės
YORKE

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimoš ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

' NEW
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8
. Nedelioin nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos .#su X-ray 
patinusias gyslas įčirškinimais

ir

MEDICINOS DAKTARAS

B. BAGDASAROV
200 Second Ave, 

Tarpe 12 ir 13 gatvių
GYDAU: KRAUJO IR LYTINIŲ 

ORGANŲ LIGAS
Valandos, paprastamos dienomis noo 11 
ryto iki 1 po pietų. Vakarais nuc 5 iki 
8 vai. • Sekmadieniais,! nuo ■ 11 ryto Iki 
2 vai. po pietų.

Telcf. ALGANQUIN 4-?294 J

JONAS STOKES !,
Fotografas , > ['

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riains. kad perkėliau savo- studiją 

fcaujon • vieton, 
po ; n u m e r i ii 
512 Marion SUX 
k am p. Broad* 
way, Chauncey- 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

Naujoj vietoj, 
$ t y d i j a daugi 
geriau .. įrengtai, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausiai.

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

) '

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

221 S. 4th St.,Brooklyn, N.Y.
X-SPINDUL1U DIAGNOZA 

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

Drg. R. Mizara Jau Sugrįžo
Trečiadienį prieš piet sugrį

žo iš Sovietų Sąjungos drg. R. 
Mizara. Sovietų šalyj jis išbu
vo apie tris mėnesius; apvaži
nėjo įvairias vietas, matė mil
žinišką sovietinę statybą viso
kiose srityse; tyrinėjo fabrikų 
darbus ir darbininkų gyveni-j no lietuvių visuomenei, 
mą; kalbėjosi su žymiais so-Į ’ 
Vietiniais veikėjais; nuo atsa- I vember) 7 d., kas šeštadienį, 
komingų draugų girdėjo nuo- Į 7-tą vai. vakare, per visą žiemos se- 
mop.es ir apie komunistinį lie
tuvių darbininkų judėjimą 
Jungtinėse Valstijose, ir t. t.

Įvairių kolonijų draugai, su
prasdami, kad drg. 'Mizara 
parsiveš daug ko naujo apie 
Sovietų Respubliką, dar pirm 
parvažiavimo, o jau išanksto 
pradėjo ruošt jam prakalbas.

Brooklyne gi drg. Mizara 
kalbės po naujų metų, sausio 
u m./ penktadienio vakare, 
Miller’s Črand Assembly sve
tainėje, per paminėjimą ketu- . T . . . . ■ v į , ’ . ’ , burevi riavu nrių Lietuvoj nužudytų draugų. !tadienj Kliubo svetainėje

M M M M M Wl M M M

MEDICIN. DAKTARAS

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

Room 15, New York
Gydau įvairias ligas:

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

SKAITYKIT, PLATINKIT
“LAISVĘ.”

PRANEŠIMAS
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubas 

laiko sau už garbę pranešti Brookly- 
” ‘ ’ ’, suaugusiems

Į ir jauniems vyrams, moterims ir 
j merginoms, kad nuo lapkričio (No- 

■> Ūgiai 
zona, bus rengiami šokių bei pasi- i 
linksminimų vakarėliai savo nuosa- į 
voj svetainėj, 80 Union Avė., kam- j 
pas Stagg St., Brooklyn, N. Y. | 

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

Kadangi visi žinote, kad šis kliu
bas kiekviename savo parengime pa
tenkina • atsilankiusius, todėl visus 
nuolankiai prašome remt šią suma
nytą pasilinksminimų pramogą, o i 
mes esame tikri, kad kiekvienas at- i 
silankes bus užganėdintas.

i Pasilinksminimuose grieš gera or- 
I kestra lietuviškus-angliškus šokius. 
| Nuoširdžiai visus užkviečia, 
i Parengimų Komisija.
I ,•■■■

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

, Kliu-
Išgirsime jo platų raportą apie j bas uęleis svetainę tokioms drau- 
Sovietų šalį ir kelionių įspū-IglJorns- 
džius. Tame pat mitinge kai- 
bes ir drg. J. Siurba ir dainuos_______________ ___________
Aido-Lyros Choras. ___ _____________________

Telephone, Greenpoint 1-2310
Telefhone, Itagg 1-4461

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)J. Siurba; nuodugnai nušvietė 

krizį, nesuturimą bedarbės plė- 
svetainėj, tojimąsi ir bedarbių kovas, va

dovaujamas Komunistų Parti
jos ir Bedarbių Tarybų, už tuo- 
■jautinę bedarbiam pašalpą ir 
'socialės apdraudos įstatymą.

Drg. Sullivan iš bedarbių 
maršuotojų delegacijos į Wa- 
shingtoną išdavė platų rapor
tą, iš kurio, be kitko, matyt, 
kaip plačios darbininką mi
nios pritaria tam judėjimui ir 
kaip, iš antros pusės, buržua-į8 d.? 
zijąi atrodo pavojinga bedar
bių mobilizacija,

Po to sekė diskusijos. Bet 
kadangi buvo du ' iš pradžios 
[kalbėtojai, pačioms diskusi
joms liko tik virš valandos lai
ko; tai permąžai. Bet tuo 
klausimu galima bus dar pa- 
diskusuoti ateinančio pirma
dienio vakare.

Tema gi ateinančio pirma
dienio diskusijų bus: “Ką 

'Įvairios Lietuvių Sriovės Vei- 
>kia delei Bedarbių.” Įveda
mąją prakalbėlę šiuo klausimu 

i pasakys drg. D. M. šolomskas, 
Am. Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos Centro sek
retorius. Jis parodys, ką daro 

j bei nedaro socialistai, prieškor 
munistiniai o p o z i c i onieriai, 

; tautininkai ir klerikalai, iš vie
nos pusės, ir ką veikia komu
nistiniai darbininkai, iš antros 

, pusės, klausime kovos už be
darbių šelpimą. Tai bus įdo- 

jmiausias kiekvienam klausi- 
■mas, ir tikimasi turėt kupiną 
: “Laisvės” svetainę publikos.

Diskusijas rengia Lietuvių 
i Komunistų Frakcija.,

Graborius
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIRKKTOBH1B

litadsamaoja ir laidoja numirusiu* 
ant visokių kapinių; parnamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krtkfttynoms Ir pasivažinėjimams.

Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y. .

llllOIIISIIIQmSHIQUIQIIII

Tokiu būdu 
sekmadienį

. Draugai ir draugės chorie- 
čiai, tėmykite! Pamokų šį 
penkiadienį nebus, tą dieną 
yra paimta “Laisvės” svetainė 
Literatūros Draugijos kuopos 
vakarėliui. Ketvirtadienį taip
gi užimta vieta, 
pamokos įvyks
gruodžio 27 d., 2-rą vai. die
ną. Tai visi choristai būtinai 
sueikite. Dabar pradėjom mo
kintis naujas dainas. Turime 
jas susimokinti iki sausio 17- 
tai dienai, tai yra rengiamam 
gavo koncertui ir visai eilei pa
rengimų. Sausio 3 d. dainuo
sime Miller’s Grand Assembly 
svetainėj; sausio 8 d. irgi dai
nuosime toj pačioj svetainėj. 
Prieš naujus metus turime sa-1 
vd vakarėlį, tai matote, kiek 
turime darbo. Tad turite visi 
dalyvauti pamokose.

•. ' Valdyba.
Sekantį antradienį, tai yra 

gruodžio 29 d. pripuola meti
nis} Aido-Lyros Choro susirin- 
kimIas^ Visi choro nariai bu
kite, nės turėsipie išrinkti nau
ją' valdybą sekančiam pusme
čiui, ir taip turime daug dar- 
beį del choro gerovės. Kaip pa
mokose, taip t ir mitinge visi 
dalyvaukite.

Organizatorius.

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

Draugai ir draugės! Metinė 
■Apskričio konferencija įvyks 
šį sekmadienį, 27-tą dieną 
gruodžio, Lietuvių Piliečių 

įKliubo svetainėje, 197 Avė. E, 
Ikampas E. 19th St., Bayonne, 
;N. J. Pradžia 10-tą vai. ry-
te.

Važiuojant iš New Yorko, 
imkite Hudson Tubes nuo 
Cortland St.; išlipkite ant 
Journal Sq., Jersey City, pa- 

j imdami busą su užrašu “To 
■Bayonne,” ir išlipkite ant 19th 
St., ir eikite Į East pusę, o ten 
rasite svetainę. Pribūkite lai
ku, kad konferencija galėtų 

I prasidėt paskirtu Jaiku.

Deportuoja 491 Ateivį 
Darbininką

NEW YORK. Valdiškas 
traukinys atvežė 491 ateivį 
darbininką deportavimui į Čęj 
choslovakiją’ ’Vokietiją -iri ki
tas europines šalis. Važiuoda
mas skersai šalį, traukinys 
rankiojo n e p a g e i daujamus

THE MASK BALL OF THE YOUTH BRANCH, LITHUANIAN 
WORKERS ALLIANCE, DECEMBER 27

The ladder was ready for the, girl to elope,
The sweetheart waited to steal her outright,

* When out of the window her fair head appeared.
“I can’t go, Harry, the dance is tonight,!”

What is this affair which decides many fates,
And makes other dates seem so small and trite ?

• Why, the L.D.S. Youth Branch is running a ball 
On December 27, at eight in the night. ; ( (

Bring youf costumes along but wear moreJthan a.smile
And you’ll hear o,ur good program with delight.
We’ll give prizes- and fun, and good music, too; ’ ’ ‘
And you’ll have best time of your, life that-night..

4 , B. Paltanaviciute, Rep

We*il give prizes' and fun, and good music, too; * ’ ‘

Reporter,

| (Daugiau vietos žinių 5-tam 
j puslapyje).
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Succeed 
Save

Regularly

Grand St. at Graham Ave.
• Interest for Quarter End

ing Dec. 31st at Rate of 
46/ Per

/O Annum
' I Credited Jan. 1st
Payable after Jan. 15th

Money deposited on or 
before Jan. 13th will 
Draw Interest From 

Jan. 1st; x
Interest Compounded 
Quarterly from the first 

of each month.
Safe Deposit Boxes 

MORTGAGE LOANS
...... . ............... .

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

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

... Sekr. M. Mesavage.
f 303—304

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) /
BROOKLYN, Nf T> < - V

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų li«as kraujo ir odos. 
Padarau ištyrimų kraujo ir šlapumo.

DR. MEER
W. 441h St., Room

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

JONO ARBA 
PETRO

'' DĖKAVOiu PACIENTAMS
Aš dčkavoju 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.

156 302
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KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia- o 

listas. išgydo įvairias kojų Ii- l.i 
ęas, patinimus, gyslų ir są- 5)1 
narių įdegimus be opcraci.- M/ 
jos taipgi ir kitas ligas. Jj/ 
Kreipkitės pas:

DR. OTTO MEYER
208 West 54th St. 

New York City
Valandos paprastomis dienomis 

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

Petras Naujokas 
Savininkas

Kainos
10c ir

po 
15c

Tai 
lietuvių 

IfiDIRBYSTBS 
CIGARAI

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

Dirbtuvė
361 Broadway,

Brooklyn, N. Y.

kjc o m/ m* v* v v v v v v v v v v v v v v v v w v v w w w wrfV km /m jOc /k km A A rV >Oc wr. A jTk rfV Zk ick )O< mm A r* r*
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TEL. STAGG X 
i 2-Ę043 * ®

NOTARY 
PUBLIC

INCMATHEW P. BALLAS 
( B I E L A U S K A S) 

{ G R A ęo RIU S 
UNDERTAKERS AND EMBALMERS 
660 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y.

MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PASIUNČIAM t KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINE IRKUK1UO 1 INUVtZll LlUUlNlINt IK

W PARVEŽTI. TURIM MOTEIU MIRUSIOMS MOTERIMS 
W PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETAs SAVO 
Sy MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI. ' .
Įj VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPK1TES Ix MUS, O MES

KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.
MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ IR NAKTL Mūsų 

TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

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

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

• Telefonas, Midwood 8-G261
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- MOT, LAUKUS, Fotografas
214 Bedford Ave., Brooklyn 

Tel. (Jreenpoint 9-7831
; Geriutisia Siūdini lirooklųnc Ateikit Pcrsitikrii'ti

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš 

Grynų žolių ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų
šiais vaistais neužtrankia 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, f- — ‘ •* ’ “. i
sienas. 1

ir,galima duot vaikams^ kūdikiams, lygiai kaip ir su&tigu- 
Kaina i 60c., per >aŠtą 65c.

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

kymu, yra naujos, tyros Jr geriausios.

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

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

Bedford Avenue Brooklyn, N. Y
Kamp. N. 4-tos gatvės Tel., Greenpoint 9-2017-2360-3514 

likirpkit i| skelbimą ir prisiąskit kartu bu užsakymu.




