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KRISLAI
“The Mine Worker”.
štai Kur Lore 

Nuklampojo.
Ašaros Už Amerikonus.
Baigia Naikinti 

Prostituciją.
Rašo Komunistas.

Pirmai Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian . 
Workers’ Daily)

Išeiga Kasdien, Apart 
Nedeldienių

Darbininkai Visų Salių 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsite, . Til* * 
Retežius, o I ši almėsite 
Pasauli!

Nacionalė Mainierių Unija 
išleidžia savo organą “The 
Mine Worker”. Kol kas, kiek 
atrodo, tas laikraštis išeina 
nereguliariai. Bet tas prik
lauso nuo pačių mainierių. 
Jeigu jie savo laikraštį rems 
ir pasiryžusiai platins, tai jis 
pradės išeidinėti reguliariai.

i Nacionalės Mainierių Uni
jos įtaka darbininkose auga. 
Jos svarbus įrankis pasiekimui , 
amerikonų mainierių yra “The 
Mine Worker”. Mūsų lietuviai 
mainieriai turėtų smarkiai pa
sidarbuoti del savo unijos or- . 
gano.

SIMUS MILIOKU ALMI] BHIIIK.

Socialistų Partijos organas 
‘The New
džio 19 d.) su pasididžiavi- 1 
mu praneša, kad kadaise bu- ! 
vęs vokiečių komunistų dien- į 
rastis “New York Volkszei- 
tung” jau socialfašistų ran
kose. Sako, kad jį, redaguo
ja nebe Ludvig Lore, bet tū
las Dr. Siegfried Lipschitz, 
“narys Vokietijos Socialdemo
kratų Partijos”. Girdi, dabar 
“Volksze i t u n g” “p r a d ė s 
draugiškiau atsinešti linkui 
Socialistic Partijos”.

Tai štai kur “Volkszeitungą” 
nuvedė renegatas 
irgi “tik taktikoj” 
Komunistų Partija 
tų Internacionalų 
lauko pusėj.
paverstas į šlamštą— neva už 
komunizmą, bet prieš komu
nistus. Pagaliaus tapo nu
temptas ir atiduotas į pardavi- 
kų socialfašistų rankas.

Lore irgi sakė, kad partija 
perdaug norinti 
ti 
drovės ir dienraščio štabo. 
Jis sakė padarysiąs laikraštį 
nepriklausomu nuo Komunistų 

LhKartijos diktatūros, bet 
n^7nunistiniu” Ir padarė. . .

cialfašistų organu.

Šimto Milionu Dolerių 
Valdžios Dovana Bosams

i

Leader” (gruo-

Lore. Jis 
nesutiko su 
ir Komunis- 
ir atsidūrė

Dienraštis tapo

“diktatoriau- 
ant “Volkszeitungo” ben- 

dienraščio

ko-
so-

Liberališkų buržujų 
nąle “The New Republic 
las Bruce Bliven rašo straipsnį 
“Religion and Love in Russia”. 
Tarp kitko, jis sako, kad So
vietų Sąjungos jaunimas visai 
nepasigenda religinių nuodų. 
O apie Sovietų jaunuolius, pa
lyginus su amerikonais, Bli
ven sako: “O kas liečia asme
nybę, entuziazmą, troškimus 
ir energiją tokių Rusijos vai
kinų ir merginų aštoniolikos I --------------------
ar dvidešimties metų amžiaus, I NAUJA PRIEMONĖ

ž tir
tu-

WASHINGTON.— Val
džia leidžia geležinkelių 
kompanijoms pakelti per
vežimo kainas ant pro
duktų. O tas reiškia, kad 
kompanijų pelnas padi
dės ant šimto milionų do
lerių per vienus metus. 
Tai valdžios dovaną kapi
talistams. Tuo tarpu ge
ležinkelių kompanijos sa
vo darbininkams kerta 
algas nuo 10 iki 15 nuoš. 
Nukirtimas palies apie 1,- 
500,000 darbininkų, ir jų 
šeimynas.IŠ LIETUVOS

POPIEŽIAUS KR0K0DIL1ŠK0S AŠAROS DELEI SVIETO VARGU; RAGINA RAMIAI KENTĖT IR DAUGIAU MELSTIS
Vatikano Miestas.—Papa 

Pijus XI “kučiose” kalbėjo 
jį savo'viernuosius, į šimtus 
j milionų protiniai ir medžia- 
I giniai apiplėštų katalikų 
bažnyčios pasekė j ų darbi
ninkų. Papa p r i p a ž i no, 
kad šiandien pasaulis pers- 

j tato “baisų reginį.” Bet ne- 
■ pasakė, kad jis ir jo baž- 
! nyčia su savo armija para- 
j zitų yra kaltininkais to 
! “baisaus reginio.” Prie to 
I privedė dviejų tūkstančių 
!■ metų krikščionybės era. Tai 
Į štai ką davė žfhonijai dvie
jų tūkstančių metų maldos. 
* Nežiūrint to, • krokodiliš- 
kas ašaras liedamas, papa 
vėl šaukė savo viernuosius ra maiša. v A

niškam dievui! Girdi,- mel
skitės ir prašykite, o “gera
sis dievas” prašalins šią 
pavietrę.

Papa prisiminė ir apie žu
vimą jo knygyne penkių 
darbininkų. Labai jam gai
la jų esą. Bet, girdi, “pa
naši nelaimė anksčiau ar vė
liau, vienaip ir .kitaip, turė
jo atsitikti.” O tas tik pat
virtina, ką mes sakėme apie 
tą nelaimę iš pat sykio, jog 
Vatikano parazitai ir jų 
galva Pijus XI žinojo senai, 
jog supuvęs namas pavojin
gas gyvybei, jog jis reikia! 
taisyti. Bet netaisė, nes pa- 
pos kišenius panašus į kiau- 

Kas jam gyvybė

PUOLIMAS ANT GELž-
KELIO DARBININKŲ
Gelžkelio valdyba yra nu- . i;.----- ; . . ~ ------------ -~c -------<• -7- 7

tarus sumažinti padieniams ibutl, ra,n?lals,lr "uzenuntais,; penkių darbininkų, kuomet 
gelžkelio darbininkams al-1 nuolankiai kentėti badą ir į ėjo klausimas kelių šimtų 
gas nuo 6 litų dienai iki 4 ‘amzmai atsiduoti krikscio-1 tūkstančių dolerių! 
lit. 50 c. ir iki 5 litų vasa- >,* _ .. ---------- =

nieins valdininkams " algų MASKVOJE TAPO SUSEKTAS IMPERIA- 
nemažina, nors jie be augš- 
tų algų dar gauna didelius 
priedus, beveik algoms ly
gius. Kada gelžkeliečiai su- į 
žinojo apie tuos sumažini-j 
mus, tuoj pradėjo nerimaut, i 
Gelžkeliečiams nėra kitos iš- i 
eities, kaip imtis į 
kovos ir rimtai ruoštis prie 
gelžkelio darbininkų strei-! 
ko.

LĮSTŲ suokalbis IŠPROVOKIJOT KA- : RA TARP JAPONIJOS IR SOV. SįJUNG.
MASKVA.—Sovietu vai-C Matote, kokiu kruvinu

/ C i

Mooney Neturi Vilties 
Laimėt per Politikierius

Prieš kalėdas Tom 
Mooney išleido pareiški
mą. Jame Tomas Moo
ney sako kad jis neturi 
vilties gauti paliuosavimą 
per gubernatorių Rolph. 
Girdi saujelė stambių tū
zų jau yra nusprendę lai
kyti mane kalėjime. Gu
bernatorius tik laukia 
tris mėnesius paskelbi
mui savo nuosprendžio 
prieš mane. Mooney dar 
kartą šaukia visus darbi
ninkus kovoti už jo pa
liuosavimą.

VISAS KAPITALISTINIS PASAULIS PASKENDUS BEDARBĖJ IR BADAVIME, 0 TIK SOV. ŽEMĖJ PRAŠALINTAS ALKIS
I ir vaiku.v

Antras pripažinimas, tai 
kad bedarbė ir alkis siaų- 

i čia visam kapitalistiniam 
j pasaulyje be jokios išimties, 
i Gi Amerikoj, turtingiausioj 
‘ kapitalistinėj šalyje, taip 
sakant, kapitalizmo tvirto
vėj, bedarbių armija did- 

; žiausia ir alkis giliausias.
Trečias pripažinimas, tai

GENEVA.—Be galo svar-l 
bų ir įdomų padarė pripaži
nimą Tautų Lygos įsteigtas

i taip‘ vadinamas “Tarptauti-: 
' nis Darbo Biuras.” Tai im- < 
j perialistų įstaiga, kurioj sė
di socialfašistiniai buržua- i 
zijos agentai. O tas pripa-l 
žinimas liečia dabartinį eko-

i nominį krizį.
Šita įstaiga savo kalėdi- j 

• niam raporte pripažįsta, ■
kad šiandien yra pasaulyje kad Sovietų Sąjungoje ner-a 
25,000,000 bedarbių ir kad nei bedarbių, nei alkanų. Tą 
virš 100^000,000 žmonių ken- atvirai pareiškia ir pripa- 

i čia alkį, randasi baisiausioj! žįsta imperialistinis “Tarp- .
padėtyje. Žinoma, skaitlį- ! tautinis Darbo Biuras!” Tai 

, nes. štai ir turime du pasauliu. *
i 45,000,- į Kapitalizmo tvirtovėj, Ame-

i 000 bedarbių. Bet svarbu ■ rikoje vaizdas masinės be-, . 
J tas, kad net buržuazinė įs- darbės ir masinio alkio;

Port Elizabeth, Cape of, taiga pripažįsta, kad šiandie proletariato tvirtovėj, tvir- 
Gdbd. Hope. Kalėdiniuose , badauja šimtas milionų dar- j tovėj komunizmo, nėra be- 
susikimšimuose vienoj krau- bininku klasės vyrų, moterų I darbės, nėra alkio!
tuvėj lubos įgriuvo, ir už-- zl1 : ..._
mušė dvyliką žmonių.

Įvairios Žinutes
Foggia, Italija. Trauki- nc perdaug sumažinta, 

mų nelaimėje gruodžio 24 šiandieną yra iki 
d. užmušta du žmonės.

Brooklyn.— Karininkas! 
Fulton iššoko iš hotelio St. 
George nuo 12 lubų ir ant 
vietos užsimušė.

Hamden, Me.—Gruodžio
24 d. du berniukai ir vienoi džia paskelbė kruviną žygį, priemonių pasaulio imperi-i , '£Hezt0Sib,,v.J n-twiX or ohio«) kod i abudu tėvai nuskendo, įIu-

kuriuos aš turėjau progą pas-; 
, tebėti, tai ne tik kad jie pilnai 

gali susilyginti su bile kurios ly
ties Amerikos kolegijos studen
tais,, bet aš, kaipo geras ameri
konas, stačiai noriu verkti už 
mūsiškius jaunuolius”. Vadi
nasi, Sovietų laisvi jaunuoliai 
stovi visa galva augščiau 
Amerikos kolegijų studentų.

Stiklo fabriko “Aras’’ sa
vininkas savo darbininkams

ninkus atitraukt nuo kovos, 
savininkas nusiperka vyno 
ir “padovanoja” i
kams. Negerai darbininkai 
daro, kada priima tą vyną.

Į Reikia jį daužyt ir reika- 
jlaūt algas mokėt .
VIETON DUONOS—SKIE-

; DROŠ
Petriko baldų dirbtuvėj 

dirba apie 100 darbininkų. 
Kartu su statybininkais — 
130 darbininkų. Vidutiniš
kas ’dienos Uždarbis yra 5- 
7 lit., moterims gi 3 litai? 
Ddrbininkai neorganizuoti, 

i yra ir pono klapčiukai, ypa-
• • n- i • i tingai didelis šuo Roinanaus MiuOniCndinS Dedo^ ir I kas. Šis pakalikas nori, 

Varon Nifllrarl NSra kad naujai priimti statVbi- vargo INienaa INCId ninkai pavaišintų jį “lite- 
ORMOND BEACH, Fla.- j riu.” Jei darbininkai nevai- 

Čionai “byčiuose” smagiai: šina, tai jis sugadina gerai 
laiką leidžia milionierius padarytą darbą ir rodo mei- 
senis a Rockefelleris. Laik
raščių korespondentams jis 
sako, kąd Amerikoje krizis 
jau kaip ir “praėjo” ir to- 

l del visi turi būti “ramūs” 
ir “linksmus”. Aiškus daly
kas, kad Rockefelleriui jo
kios bėdos nėra. Bet kas 
kita su milionais vadovau
jančių bedarbių.

Prostitucija irgi Sovietų Są- 
' jungoje baigianti išnykti, ar

ba ,beveik visai išnykusi. JBli- 
- ven sako, kad tuo klausimu 

milžiniškas skirtumas tarpe 
.Berlyno ir.Maskvos arba Lenin
grado. Berlyne, girdi, pulkai 
prostitučių apspinta arųeriko- 
ną gatvęje ir siūlo savo kūną 

f pardavimui, o Sovietų ,Sąjun
gos miestų . gatvėse 
šlykštybės nepamatysi.

I BADAUJANTI MOTINA ATNEŠĖ BADAUJANT] KŪDIKĮ ir PRAŠĖ NUŽUDYT
I kurio imperialistai griebėsi alistai griebiasi, kad išpro- 
į delei pasaulinio kapitalistų vokuoti karą prieš darbi- 
puolimo ant Sovietų Sąjun- ninku tėvynę.* Taip pat va
gos. Imperialistai turėjo i kar “Laisvėj” skaitėte pra- 
sudarę suokalbį nužudyti, nešimą iš Paryžiaus, kad 
Japonijos pasiuntinį Mask- į rusai baltgvardiečiai viešai 

išprovokavus organizuojasi po Francijos 
, užėmimui 

. O paskui valdžios, “komet Sovietų 
b'ūtų padarytas generalis | valdžia bus nuversta.” Jie j

voje, idant
neišmoka algų. Kad darbi- karą tarpe Japonijos ir So- valdžios globa

... i . t THAln H noclnu XTO1U AQ “IrnYrvietų Sąjungos.

žus ledui, kuomet jie ėjo per

Hilo, Hawaii.— Didžiau
sias pasaulyje vulkanas Ki
lauea spjauna į viršų bai
siausią masę verdančios la
vos. Skysta lava turi užlie-

WASHINGTON. — Ba- tę del nužudymo. Bet ko
das siaučia Amerikos sosti- met atrišo bundulį ir pama- 
nėj. Štai koks baisus atsi- te kūdikį, tai nustebus su
tikimas įvyko gruodžio 24 d. šuko:
Į buržuazinės “Gyvulių Gel- Motina jai atkirto: 
bėjimo Lygos” raštinę at- jūs padarote galą kančioms 
ėjo apdriskus moteriškė, gyvuliu juos nužudydami, 
benešant! ant rankų bundu- tai kodėl to negalite pada- 
lį. Paskambino varpelį, ir i ryti su kančiomis mano ba- 
kuomet pribuvo tarnaitė ir. dalijančio kūdikio?” <Tat- 
atidarė duris, tai moteriš- naitė pradėjo garsiai šauki
ke metė ant jos rankų bu n- ti policista, tuomet motinA

: “Padary- ■ išplėšė iš jos rankų bundu* 
kite galą šitoms kančioms.” j lį ir pabėgo. Veikiausia ji 

Mergina mane, kad mote- pati savo badaujantį kūdikį

“Juk čia kūdikis?’
“Bet

jus 48 akru žemės plotą iriu..!,- ,-r romiško-
:’Ka vyno I avlio U
darbinin- užpuolimas ant darbininkų j žinojo apie ruošiamą impe-H^J - kad lava si

ii viršų ne iš vienos milžiniš-1 riškė atnešė šuniuką ar ka- nužudys.šalies.
Imperialistų planus So

vietų policijai išdavė tūlas i 
darbininkas, kuris dirbo 
prie Sovietų transportaci- 
jos ir veikė imperialistų 
naudai. Jis už pinigus'par
duodavo užsienio valdžių 
atstovams visas žinias apie 
Sovietų transportacijos sto
vį. Pagaliaus vienos užsie- policija* užėjo i :mirštaričius 
nio valdžios atstovas prade- badu jahus vyrą ir moterį— 
jo,tam žmogui kalbėti, kad Wilfred Wildus. Jie paeina 
reikia nužudyt Japonijos iš New Yorko; Dirbę prie

1 ■] _ 2__ _ _ J, I J 1 J V • 1 • 1 T

. Stebėti- 
rialistų suokalbį išprovo-!.na^as’ kad lava 
kuoti karą.

V | .» * 1 •»

Padary- ■ išplėšė iš jos rankų bundu-

Rasta Badaujanti Vyras 
ir Jo Žmona Bedarbiai

/ ■ -----------------------------

MIDDLETOWN, N. Y.— 
Čionai vienam vasarnamyj

kos skylės, bet iš apie pusės 
šimto ir tuo būdu susidaro 
neapsakomai puikus gam
tinis vaizdas.

' New
tik apie pusė automobilių 
savininkų išsiėmė 1932 pie
tų laisnius., Bedarbė ir čia 
atsiliepia.-

• ■ .........-j-------------------- --

Atwood, Kan.—Farmery's’ 
Stringer nušovė savo ‘kaimy 
na Davis, peršovė s'avd di- 
vorsuotą pačią ir paskui 
pats sau kulką į galvą susi
varė.

| JAPONIJA NENUSILEIDŽIA; PLĖŠIMO 
Sra. D ARBA VARO PIRMYN MANDŽŪRIJOJ 
pusė automobilių: , , c ■ .. v ’ ' < ■■ ‘ 1 s* -

TOKYO. — Japonijos val
džią vfcl gavo notą nuo Jun
gtinių‘Valstijų valdžios se
kretoriaus ‘ Stįmšono. Ten

kariuomenė užėmė j v kelis 
miestelius ir traukia t i prie % 
Chinijos ■ Sienos. Tautų fjy- 
ga ir Amerikos 'impėrialis- 
tai tik notas siunčia,’bet 
faktinai leidžia ’Japohįjai 
užgrobti visą Mandžuriją.,

i * * * Z • ’ f’ *

gtiiįiių1 Valstijų valdžios se-

Japonijai vėl primena
ma apie “seriozišką” padė
tį delei jos plėtimo karo 
Mandžurįjoj. ' ‘ ;

Japonijos valdžia atvirai' 
reiškia savo pasipktinimą 
delei kitų šalių kišimosi į 
jos “vidujinius” reikalus, i 
Savo plėšikiškus žygius Chi-: 
nijoj ji skaito savo “narni-1 
niu reikalu”. Japonijos pre-; 
mjeras I n u k a i p areįškė i 

negalėjo gauti. Jau trečia j priešakyje padėjo bosams,Amerikos atstovui, jog Ja- 
diena nė kąsnelio duonos ne- nukapoti algas delei 2,500, ponija nedaranti Mandžu- 
turėjo. Abudu sako, kad jie rūbsiuvių.
buvo pasidavę geriau mirti mis Hillmanas išvyko į To- rinti numalšinti “banditus” joj buvo 
'badu, negu eiti ir ubagauti, ronto, Kanada, idant ten pa- ir todėl einanti prie užgro- skaisčių meteorų. < Moksli- 
Jie nutarė sykiu 'palengva 
žūti bado nasruose.

tokios

Amalgameity Vadai Padėjo

rūbsiuvių.

dorius : būtų atšauktas iš 
Maskvos ir tapo atšauktas.

ninkai sako, kad visos; erd-
■ •' t r t

tūlo turčiaus, kuris subank
rutavęs: ir tuo būdu jie nete
kę darbo. Tai.1 buvę jau keli 
mėnesiai atgal. Pamatę, 
kad New Yorke darbo nega-

dėt bosams numušti rūbsiu- 
jviams algas.

bimo miesto Chinchow. i
Yingkow srityj Japonijos vės blizgėjo riuo jų. '

.i——y------ ------ Cambridge, Mass.—Gruo:
Šiomis dieno- j rijoj1 ofensyvo, ale /'tik no- džio 23 naktį Mass, vhlsti- 

f užėjęs ^lietus”

ambasadorių,' ir tuo būdu 
kils karas tarpe tų dviejų 
šalių. O laikui bėgant tas 
pats' sutvėrimas pasiūlė, 
kąd jis apsiimtų nužudyti. 
Delei šito pasiūlymo Sovie-.. 
tų transporto darbininkas 
nusigando, ir visą imperia
listų slaptybę iškėlė aikštėn.

Sakoma, kad imperialis
tai suokalbį vedė per vienos 
nedidelės, gana tolimos nuo 
Sovietų žemės,, buržuazinės 
valstybės a m b a s a d orių. 
Sovietų valdžia tuojau pa-

steriui. Be to, neregulia
riai išmoka uždirbtus cen
tus. Vieną šeštadienį sta
tybininkai prašė maistui pi
nigų, į tai išnaudotojas Pet
rikas atsakė, kad darbinin
kai gali ir skiedrų valgyt,!
ir griežtai reikalavo tuoj ei- reikalavo, kad tas ambasa- 
ti namo.

, “Balsas”

Įima gauti, sukrapštė pas- n NnUnnJ Alane 
kutinius centus ir atvyko į ^OSamS nlllKHpOl Algas 
Middletown jieškot darbo. Bostono KriauČiams 
Delei maisto jiedu teturėjo BOSTON, Mass. — Am- 
25 centus, kuomet pribuvo į algameitų rūbsiūvių unijos 
šią vietą. Bet darbo ir čia , biurokratai su Hillmanu

Binghamton, N.-Y^Val- - 
stijos iždininkas 4 Užgrobė 
Binghamtono miesto vald- 

• žios iždininko knygas ir po 
ginkluota apsauga jas tyri- 

jnėja. Sukčiai sukčių jieš-
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STATYBA LENINGRADE

J. SIURBA
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SU ąšąropiį^ tjiH ^a- 
Mo numylėtus iliaiukūsl lin pie-* 
vas.” If toliau tas klerika
lų organas dejuoja, kad at
ėjo laikai, kurių net baud
žiavos laikais nebuvę. ,,

Aprobuojama, kad’ Lietu- ♦ 
voj iš šimto gyventojų 77 > 
gyvena kaime. Kas liečia i 
ūkius, tai iš šimto 80 i yra 
smulkūs arba vidutiniai 
ūkiai. Ir ta masė Lietuvos 
darbo žmonių skursta po 
smetoninių fašistų letena.

Saisioj padėtyj rąifdasi ( 
arbininkai. Bedarbė (kaip 
ir kitosę buržuazinėse salyr. 

se. šimtai bedarbių Kaunp,, 
Šiauliuose ir. kituose mįes-.> 
tuose ir miestęliuosę, . ’

Bedarbiai Terorizuojami I 
-. i\ > Kalėjimu t •: ;

_...... ........ Bedarbių padėtis ' baisi.1
' tapo ’pžkfeita .ant 40 Allii's; Skurdas Jr Jadps' !fš . 

čius didėja: Į?asistin6 vali-1., 
žia hoteikią jbkioš pageltbk0 

, i Prie to šiemdt fašistinė Priešingai, ’ji net terorlžuo-^ 
' valdžia dar pakėlė tičsiogi- ja bedarbius. ( Lapkričio*‘?8 
; nius mokesčius valstiečiams., d. “Lietuvis Žiniose.” tilpo 

aprašymas, kaip sulig Baud.
bedarbiai 

"areštuojami už “valkatavi
mą.” O tokių areštų būna 
kasdieną. Girdi, “Kam ten
ka dažniau tuąėti reikalų 
su taikos teismais, tas galę- 
jo pastebėti, ,kaip kasdieną 
policiją atvaro areštuotą’tai 
vieną, tai kitą žmogų. To-., 
kio žmogaus rūbai liudija . 
apie nepavydėtiną jo būklę.”

Na, ir jie kąltinami už . 
“valkatavimą, arba kitąip , 
sakant, ųž tai, kad jie ne- e

t » tiečiai perka, i turi' inok^tT 
/Wkra augštęsnes kainas.’.JFašį^tų 

valdžia šiemet pakėlė, pul
tus ant įvairių prekių. Cjukt 
raus- kilogramui muitas pa
keltas 15 centų, žibalo lit
rui—-5 Centai, silkių bačkai- 
4 litai; pakelt'a muitai ant 

>, tabako ir
I I '

Komunis-’ kitokių daiktų. Fašistinė

t

Rytoj, 27 d. gruodžio, su- nuteisė sušaudyti’ ir šian- munistai stovėjo ir stovi Į 
eina 5 metai, kaip Lietu- dien tai įvyks, bet mirsiu prieš Pilsudskio planus. už-1 kavos, druskos 
vos fašistiniai budeliai, ar- ne be vilties,' kad toji kova grobti Lietuvą. Komunis-! kitokių    ,
kivyskupų ir vyskupų palai- nenustos, kol nebus laimėta, i tai jau senai nurodinėjo į I valdžia, kad daugau prisi-' 
minti, nužudė Lietuvos dar- Man gailėtis įbėra ko, vien I gręsiantį Lietuvos neprį-1 plėšti pinigų, kelia akcizą j 
bininkų ir valstiečių vadus: tik, kad labai nedaug tenu-1 klausomybei pavojų iš fa- Į ant Lietuvoj gaminamų pre-1 
Karolį Požėlą, Kazį Giedrį, dirbau, kad: buvo valandų, i šistų pusės, kurie ruošias 'kių. Taipgi suteikia įvai-

eina 5 metai

Lietuvos neprį- Į plėšti .pinigų, kelia akcizą

---------------------- . Karolį Požėlą, Kazį Giedrį, dirbau, kad: buvo valandų, i šistų pusės, kurie ruošias kių. Taipgi suteikia jvai-
Darbininkų klasė Sovietų! Kadangi Leningrade yra Juozą Greifenbergerį ir Ra-1kurias nemokėjau užpildyti J parduoti Lietuvą Lenkijos riems sindikatams monopo- 

Sąjungos, vadovaujant Ko- daug upių, kanalų, 
munistų Partijai,

kline 
sparčiai yra išnaudojami prekių per- ’ 

vykdo industrializaciją ša- vežimui, tai nuo pavasario 
lies. Pirmoje eilėje vykdy-|1932 metų vandens kelius 
tojų stovi proletariatas Le- i išnaudoti žmonių perveži- 
ningrado.. , Čia yi’a pastą-1 mui, del ko turi būt paleis- 
tyta naujų įmonių, didelė tu 40 vandens 
dalis įmonių naujai perdirb- Taipgi turi būti pastatyta 
ta, pagerinimui ir padidi- niuja dirbtuvė auto remon- 
nimui skaičiaus gaminių.! tui. 1
Dalis .įmonių pradėjo ga-L^ Vandentraukis, 
mmti gaminius, kurie iki J 
šiol buvo įvežami tiktai iš I Pravesti 85 kilom, nau- 
užrubežio, kaip tai, turbi- j ’ triūbų po žeme; padidin- 
nos, traktoriai, generate- t1 daugį paduodamo Van
iai, dizeliai ir kiti varsto- d.ens į parą dar 90 tūkst.

tramvajų

vai.
Proletariatas Leningrado

kubometrų; pabaigti staty
tą Pietų vandentraukio ga- 

kubo-enkmetukės planą 1 agumu 160 tūkst
I metrų vandens i parą; bė- 
Igyje 1932 m. atlikti pritai
somus darbus pastatymui 
naujo vandentraukio iš eže- 
r > Ladoga.
V Gatvės ir tiltai

Bėgyje -1932 metų išgrįs
ti, naujų gatvių geresniais 
akmenimis 450 tūkst kv.

; su 110 
t ū k s t a n čiu kvadratiniu C w

Tijos teises, ir tie sindikatai
‘ ‘' .lupa dideles kainas. Dėgtu-

1 kai pusiau pabrango. Lie- 
‘ : j pos pradžioj duonos kaina

1 ! pakeltą nuo' ^35 centų kįlo7 
gramui iki 50 &Mltų.. Taigi,

' kuomet ’ įorieš derlių l’ugių' 
• j kaihes pakilo pe daugiau. 

1 ‘ i 15-20’nuošimčiu, -tai duobos
!'kaina

. : i nuošimčiu.■' . . J ' < " • / ' <’ i < ’ ■
< Mokesčių /Našta

• skurdo savižiidysčių s
>

klerikalų orga 
tas” straipsnyj' Statuto 274

“Muitu Politika ir Ūkis” 
skaitlinėmis priveda, kad 
valstiečiai išmoka, mokes-

J čiais nuo 17 iki 22 nuošim- 
į čių visų savo įplaukų. O 
kur netiesioginiai mokesčiai 
—akcizos, muitai? Taigi,

i susidaro neapsakomai sun
iki mokesčių našta. Nuo fa-

’ į šistinio perversmo Smeto-
’' nos valdžios biudžetas padi

dėjo ant 100 milionų litų.
Kad tuos milionus surinkti,

j Lietuvos 
nas “R

į 3 metus.
Didėjanti gamyba reika-1 

’^uja daug naujų darbinin
kų, kurių daug važiuoja iš 
kaimo, todėl Leningrade 
taipogi didėja ir komunalis 
ūkis, kaip tai, naujų namų 
statyba, pagerinimas tram-j 
vajaus ir t. t.

Valdžios nutarimu, Le
ningradas nutarta paversti palyginant
p a v y z dingu proletariniu t u k s t a n cių ky 
centru, kuriame bėgyje 1932 dabartiniais metais;
metų turi būti įvykinti šie sutvirtinti, pakrantę upės ir 
pagerinimai komunaliniame kanalo ilgio.apie 6 kuomet- .......             ,

; pradėti statyti naują valstiečių, reikalus be bai- liu šaika juos nužudė, vos ; šistinio perversmo ir dabar į 
4 nn-p Npvp ! mČS I'’" ‘ 11 1 ' 1 ; > - ■> ••• zz-* n !

i Kuomet fašistai rengėsi I pasigriebti

i mis kulkomis, jie pareiškė
• y y — a » — w

Eilę kitų dar-, veikimu. Todėl mano palto- 
neturė

kite veltui prakištų valau 
laimėkite

imperialistams.” i '' •
Fašistai papildė tą krūvi 

no teroro ’aktą, idant' tuo 
mi 'įbauginti mases darbi- 

prita-

metų turi būti įvykinti šie

polą Čiornį.
bininkų veikėjų pasmerkė kėjimų tėra vienas: 
ilgiems metams kalėjimo.

Pasmerktieji draugai ne- du, kovokite ir 
nusilenkė prieš budelius. Jie Aš žengiu pū šautuvu drą- ninku’ir valstiečių, 
j 

.Jie narsiai kovojo ir didvy
riškai žuvo. Žuvo už Lietu- 

ivos* darbininkų ir biednųjų

neprašę jų jokios malonės, šiai ir tvirtaibūkite ir jūs,; riančių komunistiniam jiidė- reikia 'devynis: kailius lup-ituri darbo, amato, verslo ir •
Tin n tIrnimin iv riirLrir ri w /flvnowci -111W111 idon^ n n 4-m o i m ii Oni/n <> . r _ _ . 1 1 j • — • Idraugai, tvirti ir drąsūs. įjimui, idant pateisinti savo 

Už ką Smetona kruvina- • smurto žygius. ; •
rus;

į tiltą per upę Nevą.
VI. Kanalizacija
Pasilikus nuo senų laikų

i bloga kanalizacija; «

ūkyje:

L Namų Statyba
* i
Naujų butų bėgyje 19321 

metais turi būti pastatyta—j labai _  ~ ________ -
1,200,000 kvadratiniu $£faUndpl medine namainvti be-1 VISie.I?s rų, kas'bus keturis sykitls- įį, 1™^!' ^įgyventi, dubti 
daugiau, palyginus su 1931 
me'tų. Iš jų plytų 250 tūks- rųpinimuj vendeniu. 
tančių kv. metrų; šlako-be- < . ’ .
tono 250 tūkstančių kv. met- Pirtys ir Skalbyklos 
rų; dastatymas prie senų ; ' , "
100 tūkstančių kvad. metrų; I ganėtinai buvo/bėgyje 1932 
perstatytų ir pritaikintų 100 j metų, pastatyt 5 naujas pir- paskutinėj valandoj 
tūkstančių; medinių (pne-itis ir 3 skalbyklų kombina- 
miestyje) 500 tūkstančių' tus. ......................
kv. metrų. ■ tis i dieną galės j

Bo to, turi būti krei-1400 žmonių; atremontuotiI 
piama dauginus domės 
montavimui (taisymui) 
nų namų.

II. Tramvajus
Tramvajus atsilieka

ti nuo : valstiečių ir darbi- j nuolatines gyvenamos , vję-
< ’ .J . i r> <

tokį ‘nusikaltimą’ v 
fašistui baudžiama kalėjimu. Teko:

| t°S. - 
sis su Savo fašistinių bude-j Jie gyvėsi tuojaus po>|. Kaip; pi.isidengusių demoJ <<U: 

!tik spėjęs smurto pagelba jyis kartoja,-kad pė isgęl-1ljaud n5nR . ,auda . (“žolėti, kaip jie klausinėja-
i suvarstyti jų kunus švinine-, rankas.? ./ . ■ | mo pavojaus; - - i j P. tik .biednieįį ir vi.;i

- - !:i Prieš, juos ,negąlėjo suda-|. Bet valdančioji: klasė, Lie-dL •. VAlstiežiai ] fan
Visiems draugams linkime ryti jokio rimį0 apkaltini-, tuvoS> Jpaifažitaip' amžinaid-g“ .... ■ ukinikjt (b ). 

.  ....... ' Ir deTjto fašistai net nuo to pavojaus neišsigclbė- ^&). n -r gil bl,en.'; 
urengti jiems tei- ho, Įsteigdama savo jkruvi-i d < slwJa^ ig kuriu sunku; 

Iną diktatūrą, panaikinda-1.
Net patys fašistai pripa-i 

Žįsta, jog beveik visi vals- i

I mes.
hii aiškinasi': Netuiriu-sakd, 
darbo, nes jo negaunu; Ne 
turiu- gyvenamosios^ viete 
■nes: 'netutfiui lėšų butito*į. 
stogei pasisamdyti. -r Klaid
žioju (jei norite—i-vatkatau- 
ju) ne iš pajunkime ar ne-Į 
noro (dirbti,-bet del ta, kad 
neturiu kur-pasidėti. ’• ,1 
, “Tos nelaimingasis1:nuL

Ii"ir- "pasiekti: 
o taipgi viename iš savo tikšto.” Karolis Požė- 

rajonų prijungti namus ap-jla pareiškė: “Draugai! Dir_ 
. . _kain Ra?ėja .; J^įštU; j-e tuo pruvinu aktu ban- :ma buržuazinę .demokratiją,: 

1 dė pateisinti savo užsikori- kurios ir taip mažai buvo
: tiečiai yra prasiskolinę. Su

•Kokioj Padėtyj šiandien'1^ žemčs Ukio Pal?ko Pa"!baustas paprastai nesiskun-'- 
Randasi Fašistinė Lietuva I duotomis skaitlinėmis, abel-, džia. J uojau eina kalėji-

1 . . . Inai visoj Lietuvoj 1 hekta- man atlikti bausmę. Baus- .
Šiendien Lietuvoj'didžiau-1 ras žemės apsunkintas 254 mę atlikęs ir išėjęs iš kalė- ( 

_____ Gi. maža dalis jinjo sienų vėl susitinka-?su 
ls. Po neapsakomai dide- į valstiečių tegauna paskolas tomis pačiomis sąlygomis,

. . Ty yyy^yj^ f°"’;mažu nuošimčiu. Visokie! vėl jis atsiduria konflikte
m tijos 'bininkai, biednieji dr vidų- j pinigų skolintojai lupa did- su minėtu įstatymo straips-

i .. m.. .... ......... nju p, V^Į—pOiicjja teis

mo.
gėdinosi s 

i sma.

Imant domėn, kad jų ne-
I už musų b ~drą tikslą! Lin-į

- i kių ir jums .diybti, ^kbti, ima an|. ĮjetUvos darbo ma- Lietuvoj.
kovoti Iki laimėjimo. sjJ rando. Jie šauk6 būk

J u o zas Greifenbargem j k(;mįnistai buvę pasil.engę ■ 
o j^ies i greitu laiku padaryti revo- Trram"li ^’ei« Lietut°i- ir del to'

m a1’ Smetona ir kiti “tautos glo- sias skurdas, vargas ir ba-hnn skolos
- -Ib5wi” padarė tokį žingsnį. das. ; - ----- ' 1 ’

į I tą jų bjaurų melą Lietu- vargo našta vaitoja dar-
1 vos Komunistų P
Centro Komitetas savo iš-1 tiniai ūkįnipkai. Tik sau-!
leistam lapely gruodžio 17jjaiė parazitų puikiai gyve
dr >1926 m., atsako:

mirtį paraše:■ mirtį parašė: “I 
Nauja kiekviena pir- vįsj išklausė Jahai

praleisti drąSiai eina mirti.’ ib- . •
----- r.er.tuytii K. Giedrys reikšmingai i-e^ai 

re-1 visas senas pirtis; naujuose atsisveikina! 
se- j namuose įtaisyti skalbyklas.

VIII Gazo ūkis
“Šiandien tariu jums, 

brangūs draugai, paskutinį I 
Įžodį: aš kovos už tiesą ir j 

Augant reikalingumui ga- vargšų reikalus kelią užbai- 
nuo : zo pramonės, atstatyti pasi- giau: - 

augimo gyventojų ir todėl likusį nuo senų laikų gazo teismas —. A » .* — —X .. 1 * * . ■» • * «• t W • • -a

ventojų reikalavimus; todėl tų būtų vartojama 60 milio- i XI Finansavimas
ne visai jau patenkina gy- ūkį, kad pradžioje 1933 me-

nutąrta pagerinti šie
kai :*

Naujų kelių mieste
vesti 55 kilometrus;

as

—mane karo lauko 
>, įvykęs 12-24-26 m.,

daly-: nu kubometrų gazo.
IX Pagelbinčs įmonės

Augant statybai gyvena--nu rublių; iš jų 150 milionų 
montuoti 30 kilometrų; bė-|mų namų, taipgi jų remon-1 rublių komunalini ūkiui ir 
gyje metų pagaminti naujų j tui, numatyta statyba visos 140 mil. rublių naujai ;sta- 
vagonų 450, iš ju motorinių ■ eilės nagelbinių įmonių: tybai gyvenamų namų. Ko- 
350. i., “ i.------u. Au:.

Turi būti pastatytos re-' 
monjto dirbtuvps, du nauji į 
^area -

pra- 
atre-

Pravedimui šių visų page
rinimų, skiriama 290 milio>

džia. Tuojau eina kalėji- 
tlikti1 bausmę. Baus-

didesnę skolą.

, i11 i

• )

i žiausius nuošimčius.
siskolinęs valstietis lenda į mas, kalėjimas. • Ir taip at 
didesnę skolą. įsitinka su tuo pačiu žjgąoI na.

Pasaulio kapitalizmo pu-
I vimas skaudžiai paliečia ir ■ 
fašistinę Lietuvą. Kaip į 
smetoniniai fašistai neblofi- j 
na apie “gerovę Lietuvoj”, 

i būk Lietuvoj nesą bedarbių, 
būk Lietuva liuosa nuo eko
nominio krizio, jie savo me-1

K. Požėla

7 U Z Z

į lais negali, paslėpti faktų, i 
j kurie parddo, kad' kaip ki-1 
tose buržuazinėse šalyse,; ■■ 
taip ir Lietuvoj ant išnąų-J 
dojimo, apiplėšimo, ir vagys-1

I tės parenką sistema pūva-, 
Nuskurę,' suvargę * , vals-

I tiečiai day labiau. kiednę.įą. 
Prasidėjus krizini, kainos! 

ant ūkio prpd,uktų žymiai 
nupuolė^. Del to- mažėją -

■ munalio ūkio.finansuojamos 
'šios šakos:, tramvajus—41 
. mil. rubliu, berelinis trans- 
i pertas—20 piil. rb,; vanden- 

-14 mil. rublių; gat
vės—14 mil. rublių; pakran- 

4 ?adėti darbą apvalymo • tės ir tiltai—9 mil. rublių;

tiiūbų, plytų ir kitų.
T Kultūrinis aptarnavimas

ttr!B4i«aoina gplžke-l ’ miesto valymas, ■■
-■ u Organams pakelti kelius Pagerinimui aptarnąyimo trauki 
u^ikartimo vietose su tram- r e i k la lavimų darbininkų, 

ai§. 4- žadėti darbą ; _
domėn, kad daugy- r iesto ir kanalų, suorgani- kanalizacija 7 mil.

be įįarbininkų gyvena už- :
miestyie, elektrifikuoti arti- transportą ir pagerinti gat- rublių; 

vlų apšvietimą, p 
kiekybę žalių vietų,

vaj

miattsius gelžkelius.
III Berelinis transportas
Netarta bėgyje 1932 me

tų * /Lehingradui patiekti

rublių; 
z avus tam tikslui speciali pirtys ir skalbyklos—10 mil. 
t.’ansportą ir pagerinti gat- rublių; gazas—6 mil. rub.; 

padidinti apvalymas miesto—11 mi- 
page- lionų rublių*

rinti gaisrinę dalį, judėjimą ?--------
gatvėmis. ' , I

Geresniam kultūriniam rimu, Leningrado darbinin- 
i Sovietų Są- 

greieiau baigti statyti “Po- jungos valdžią, kad jie dar 
ilgio ir Kultūros Parką” sa- ■ stipriau vykdins šalies In
tose, atidengti tenai didelį! dustrializaciją. IŠ darbinin- 
sjadioną sportui, maudyk-! kų tarpe susidaro brigados 
las, laivų stotis, vaikų aikš- pagelbeti įvykdinimui 
teles ir t.t., ir baigti statymą nuosprendžio, 
kultūros namų Vasyliaus' Kęstutis Matulaitis, 

i saloje . I Leningradas

Susipažinus su šiuo nuta-

!275 automobilius vežtoji-1 a p tarnavimui darbininkų, kai užtikrina 
mui? sunkumų, 770 lengvus

tosto ūkiui (jų skaičiu
je 270 specialiams darbams:

d, laistymui.) 370 au-
rtlsų ir 500 taksi; pasta

tyk 3 naujus garažius. sun-
Idr.F 4y du nauju garažiu 
lengviems automobiliams.

Kęstutis Matulaitis.

“Fašistai sąmoningai pro-Į valstiečių įplaukos. Paly- '! 
vokuoja Lietuvos visuome-1 ginus su 1929 metais, 1930 j 
ne, ypač kariškius, sa.ky.da~ I metais - už parduotus ūkių : 
mi, būk komunistai ruošė produktus gauta 8 milidnai i 
sukilimą, būk iš komunistu litu mažiau, 
pusės dabar gręsia pavojus veik daugiau parduota. O plicitacijų dabar tiek ir tiek, 
Lietuvos
būk komunistai stengiasi I biau nukrito, ir tuo būdu Atima javus, atima paskuti- 
provokuoti, kad Pilsudskis I valstiečių pajamos ■ dar ' la- nius daiktus. Palyginus su 
galėtų užgrobti Lietuvą.

“Melas! Męs, komunistai, 
anksčiau rašėm ir dar kar

šio 1 tą pabrėžiam,' kad dabarti
niu momentų revoliucinės 
situacijos nėra ir, jokio suki
limo mes, neruoęėm. , Ko

R. Čiornis

Skolų negalima išsimokė-
• ti.' Prieina prie bankroto.

- - - - ■ -■ - ' nors prbdųktųJNa, ir tada licitacija. O
- - - - i . . >nepriklausomybei, 1931 metais kainos dar la- ir 'jų skaičius vis didėja.

biau sumažėjo. Aprbkųo- pereitais metais, skolos ir jų 
jama, kad abelnai, valstie- išjieškojimas1 teismo ir poli-1 

i čių pajamos sumažėjo ant cijos pagelba-trigubai padi- 
150 nuošimčių: palyginus su dėjo. ’>• Klerikalų 
'prieškariniu periodu. No. 63 sako: “Privatūs sko-

Tuo pačiu sykių už įvai- lintojai
rius daiktus, < kuriuos* vals- prie veiksmo-’ ir valstietis1

° Rytas

nelaukia, prieina

giim <po^ keJętąAar kęįtojįk^ 
kartų.’ . . , j t. ] j

Tas paroda, kokioj padHi 
tyj randasi bedarbiai fasfe* 3 
tine j. Lietuvoj. • i i •

Kad'ingi bedarbė siaučia. Q 
tai tuo naudojusi darbinei t 
kų išnaudotojai: verčia dar 
bininkus dirbti niip 12 ,ik \ 
15 valandų į dieną užįmenb. 
ką atlyginimą._ _. Vasarom
metu vietomis ant ūkių dar.,
bininkams • mokėdavot

1 (Tąsa 3-&ata

i

■ii
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PENKI METAI FAŠISTINIO TERORO 
LIETUVOJE

e. Biednuomenei. balsavi-1 ba savo kalbose plačiai išdės*-. S. Platt.

(Tąsa iš 2-ro pusi.)

nuo vieno iki pusantro lito 
į dieną (nuo 10 iki 15 cen
tų į dieną amerikoniškais; 
pinigais.).

- '( Puslapis Trečias:.
■■—  ----------- ....................... . . ........ .................... , ■ j.į,; į ,“,,; , į j 11 ■ *-

Jis trumpai ir aiš- įsai apleistas, m ės būtinai turk! ninku ir darbininkių dalyvavo

gelbos Lietuvos Komunistų Į nistinę '0 ici jaj Diskusijos .
'Partijai. Tatai mes galime . •: i z- • 1 buvo rvvos ir konstruktyvios.padaryti ne vien tik renkant
aukas tarp savęs, bet pasie- ■ Visi dalyviai konferencijoj.,, 
kiant visus kitus darbininkus. ; pasižadėjo' pravesti Centrų’ij 

Biuro liniją organizuoti bedarą 
bius, Nacionalę Mainierių Uių- 
ją ir Komunistų Partija.

Konferencija užsidarė 5:30 
vai. vakare.

M. Žaldokas.
Wilkes-Barre, Pa.

mo teisės atimtos. Taip iŠ- te ir ragino viršminėtus ir ki- Ljaj kalbėjo, kodėl visi darbi- me Per jį suteikti daugiau pa- į jr vjsj išsireiškė prieš opbrtu- 
rinktos miestų, valsčių ir ap‘tus . P^eiktuą 1-7 ” ' '
skl C U taiyOOS, į kurias įei- ue atlaidos kovoti prieš opor- . .
na smetoniniai fašistai ir jų tunistus ir išnaudotojus, darb- zu®ti bedarbius į Bedarbių fa- 
pakalikai, pastaruoju laiku davius ir fašistus, ir prieš visą 
išrinko iš savo tarpo 118 netikusį kapitalistų surėdymą, | 
taip vadinamu rinkiku, ku- Į<uris puvėsiu atsiduoda. De- 
ne išrinko Smetoną pre-, patellkinti dra 
zidentu.

Kruvinasis Smetona, pa
siskelbęs dabar “išrinktu 
prezidentu”, “tautos” vadu, 
su savo fašistine klika to-1

konferencijai njnkai ir darbininkiškos 'orga
nizacijos turi rūpintis organi-.1

rybas ir kovoti prieš badą.
Konferencijos pirm įninku i Jiems reikia perstatyt padėtis 

... ., . išrinktas I. J. Klevinskas, pa-1 Liotuv,os darbininkų o :......
legatai ir svečiai liko pilnai gelbininku 0. Grinienė, sekre-ima >'ebus sunku gauti.

1930 metais turėjo 61,854 
alaus ir plytnįnkų sindika- 
f a b rikauių, malūnininkų, 

! alaus ir plytininkų sindika
tai kelia kainas ir darosi ge
rus pelnus.

Taigi, Lietuvoje yra gru
pė parazitų, kurie gerai gy- 

• vena, kurie kr^tinasi tur-

išrinktas I. J. Klevinskas, pa-i Lioll,™s darbininkų o para- 
Ima nebus sunku gauti.

torįum drg. M. žaldokas. I Nutarta aptubežiuoti laikas
Rezoliucijų komisija—S.Pie-į diskusantams, penkias rninu- 

taris, J. Stankevičius ir Nava-j tęs kiekvienam, 
linskienė.

kalbomis, 
kurie aiškioj formoj nušvietė 
darbininkų reikalus ir uždavi
nius.

Prisiminus reikalą konfe
rencijos svetainės lėšų paden
gimo, aukojo sekamai: J .Vit- 

liaus stumia Lietuvą į dar , kūnas $1.00; po 50 centų M. 
didesnį skurdą ir vargą.: Sarpalienė, M. Frankienė,. R. 
Pradeda vis labiau ir labiau ■ Janušaitis, B. Radzevičia^ E. 
susiartinti su fašistine Len- Stikliunas, V. Globmius ; 
kųa (dabar jau vedama biz-|$6 61 viso $11.11. Aukoto- 

liuosai praleidžiama į jams tariama širdingiausiai

Streikų Banga
Lietuvos darbininkai, 

pakęsdami baisaus išnau- tus>' į kuriu rankas koncen- 
dojimo, stoja į kovą, nepai- ■ truojasi turtas, 
sant kruvino fašistinio te- ' 
•oro; Ir štai pereitą vasa-. Bankrutai
•ą siaučia fašistinėj Lietu- Krizini didėjant, kapita
lo j didelė . streikų banga, listinei sistemai pūvant, vis nis, piaiuuMama, Jams

Didžiausias streikas bu- daugiau ir -daugiau subank-1 Lenkijos prekės į Lietuvą ačiū, 
vo birželio mėnesį prie Kre- rutuoja įvairių įmonių, biz- jr t.t.) sudarymui bendro i *’ 
tingos—Telšių gelžkelio sta-: nį0 firmų, ypač smulkeš- fronto prieš Sovietų Sąjun-' 
;ybos, kaip rašo “Prieka-. nių, nesusirišusių į sindi- • gą. 
Įas?’’Streikas, apėmė apie; katus. Pereitais ir šiais i ....................... .
L5Q0 .darbininkų. Streikas ; metais tais visokių biznių,! Klerikalai, liaudininkai ir 
denur tęsėsi 8 dienas, kitur , visokių įmonių daugiau už- socialfašistai, kurie . neva ... ........    ~
vi savaites. Reikalauta ; sidarė, negu naujų įsikūrė. 1 es^ opozicijoj, faktinai savo priešą, kuris bando kenkti, 
įkelti .algas ir pagerinti! vien tik per tris mėnesius, K °
arbo sąlygas. Dalinai strei-!nuo šių metų rugpjūčio pir
as laimėtas. ■ 'mos iki pabaigai spalių mė-
Kaune liepos mėnesį su_ r\esio, subankiutavo 50 įvai-į 

treikavo duonkepiai. Rei-į11^ tumų, 
'.alavo panaikinti nakties 
larbą ir įvesti 8 valandų damas apie gaisrų padidėji-j 
darbo dieną be algos suma- mą pastaruoju laiku, parei- Remkime Lietuvos Revoliu- 
•inimo. Streikas tžsėsi škė: “Paskutiniuoju 
ieną naktį ir buvo laimė- taip dažnai padažnėję pra- o 1 Iz- 1 r* i.r/’i vai r Iz 1 /A 1 1 z-v* r» 1 4
e net buvo sumokėta už' turėti ryšio su pasireišku? i 
reiko laiką. Streikui va- siu pramonės krizių.” Reiš- ■ 

ovavo kairioji maistinin- į kia, gresiant bankrotui, tu-1 
>ų profsąjunga. 1: i

atyvo kepyklos darbinin- i drauda, 
ai, kur šeimininkauja s. d., i 
r pora mažiukių kepyklų.” 
locialfašistai streiklaužiu-' 
o, stojo į pagelbą kepyklų! 
avininkams ir fašistų vai-, teroru negali išnaikinti bol- 
;žiai. iševizmo. Pastaruoju laiku, va}stie^iu.

Kauno duonkepius pase- kuomet gyvenimas dai la-1 geriausių Lietuvos darbo ' 
’ šiau1.^. Panevėžio | biau pablogėjo is priezas-: masJu kovotojų> Ir nepai. 
..upkepiai. Jiems buvo sun-ąies kapita istinio krizio vi-Įgant teroro į nužudytlJ 
UrbU-eiką laimėti nes .sto- Įsam pasaulyj kovingumas j j įkalintų koVotojų vietas Į 
ay.° geyos v^dovybes. i pas darbininkus padidėjo. į sjoja daugjau narsiu darbi-!
M a.njampolėj streikavo >Vis platesnes ir platesnes1 

pie 400 darbininkų, dirban-! darbo masės pritaria komu-1 • • 1 A • 1 1 • J • • A * • A 1 “■• • *

Mandatų komisija* išdavė

laikas

ne raportą, kad randasi 60 dele-' C' . . •• T,v u uvija

I Nors ir dėjo pastangas sklo- 
I kininkų centras, kad paken- 
i kus mūsų viršminėtai konfe- 
irencijai, bet visos jų pastan
gos nuėjo vėjais, o mums ant 
naudos. Taip ir reikia, kad 

j darbininkai suprastų savo /

darbais remia fašistinį reži
mą. Visos reakcinės spėkos 

; labiausia bijo bolševistinio 
i pavojaus, ir del to jos visa
da sudaro bendrą frontą 

■prieš Lietuvos kovojančius 
Fašistas Siemaška, kalbė- i darbininkus ir valstiečius.

eini Judėjimą
. . į - . - Labiau negu kada pir-

Kai kuuose kepyklo- į monės įmonių gaisrai gali niiaus, mes, Amerikos lietu- 1 -  I.J — -- I.. M • VI | 7 7
|viai darbininkai, privalome
1 remti Lietuvos kovojančius

. ; . 1 darbininkus, Lietuvos prieš-
Nesti ei-(Ji fabrikantai sudegina įmo- į fašistmį judėjimą po Lietu- 

avo tik Paiamos kopė-į nes, kad už tai gauti ap-!vos Komunistų Partijos va- 
atvvn kpnvklns darbinin- I d vo n d l.i. i _ m. v. _ 1 • • j   

metu

Bolševizmo Negali 
Išnaikinti

Fašistai nei

!dovybe. Fašistinis teroras
; siaučia. Areštų areštai.
Tik nesenai fašistinis teis
mas pasmerkė sušaudyti;•) • . L/UU111V1 k? UlkOCA Ct V VA

<.11u.vir?u.°^1u draugą Kasparaitį, viena iš
vadų Lietuvos darbininkų ir i 

Kalėjimai pil-!

M a.rijampolėj streikavo .Vis platesnės ir j ninku ir darbininkių, į ko
vą prieš fašizmą, už pageri-- 

■ nimą'darbinihkų gyvenimo, 
Tą puikiai parodo darbi-, už nuvertimą buržuazinės- 

nihkų rirlkimai į ligonių Į fašistinės sistemos, 
kasų tarybas įvairiuose ‘

ių prie cukraus fabriko nistiniam judėjimu 
tatymo. 4 Streikavo apie 
bū darbininkų, dirbančių 
rie 1 Raseliiių - VidUoklės 
įlento statymo. Streikavo 
vairių fabrikų darbininkai 

Kaune ir kituose miestuose.
Dvarponiams Grąžinami 

Dvarai
Fašistinė Smetonos vald

žia yra parazitų klasės, 
dvarponių ir kapitalistų rei
kalų gynėja. . ------- v--------- --------

Kada Lietuvoj steigėsi tuose rinkimuose parodo, !
Sovietų valdžia, tai Lietu- kad, 1
vos buržuazijos vadai, stra- teroro vis daugiau ir dau- Lai ,,oja Vevoliucinis 
tegišku įsrokavimu, paleido giau darbininkų pritaria 

balsį, kad buržuazinė vald- komunistiniam judėjimui.
a duosianti žemės beže-' O kad darbo mases atgra- Į vadovybe' 
iams, kad tik patraukti sinti, fašistai dar baisesnes I ' 
ases į savo pusę. Na, ir 
•adžioj buvo pravesta taip 
tdinama žemės reforma, j 
lig kurios neva žemė bu- 

1 dalinama bežejniams ir 
yanoriam karęiviam. Bet 
tą apgavingą žomes refor- 

’ą panaikino Snietoftoš ifa- 
stinė valdžia, ir dabar, su- __
į išleisto naujo patvarky- gi.au vidno per savaitę. Ka-

Kasų taryęas įvairiuose j Minėdami penkių metui 
miestuose, įvykę spalių 25 j sukaktuves nužudytu ketU- 
d. Kairieji darbininkai, ko- L ’imuuha

munistai ii jų sirųpatikai, vaįstiečių vadų, kiek gale-1 
laimėjo rinkimus Kaune ir; - - -■ -■ - 1
Panevėžyj. Fašistinė vald
žia tas tarybas išvaikė, 
kur laimėjo 
ten juos, paliko. I Lietuvos Komunistų Parti-;

! Laimėjimas komunistų ši- ■ jai. ’ I-
, /» v. ,. . J Šalin kruvinasis fašizmas įnepaisant. fasistmio Į Lietuvoj į Į

d. Kairieji darbininkai, ko rių Lietuvos dąrbininkų ir;

darni suteikime Lietuvos ko- 
n 1 vote jams finansinę paramą.

. v. . Y ■ Parinkime aukų Lietuvos! 
socialfasistai, r evoliuciniam judėjimui—'

judėjimas Lietuvoje po Lie- 
i tu vos Komunistų Partijos

sąlygas sudaro kalėjimuose, 
kurių vis daugiau ir dau
giau pristeigia. Uždraud-! 
žiama politiniams kaliniamsĮ 
gauti bent kokio maisto iš i 
n a miškių. Pasivaikščioti: 
neleife-' daugiau 30 minučių 
j dieną. Ląiškų įgauti ir pa
rašyti .kaliniai ųegalės dau-

WILKES-BARRE, H.

Rezoliucija priimta vienbal
siai bedarbės klausime ir rezo- 

i už organizavimą kai
riosios Nacionalės Mainierių 
Unijos ir bendro' frontoj komi
tetų. Su pataikymu priimta 
rezoliucija: 1. Mes užgiriame

gatų nuo 24 organizacijų. Už-j 
siregistravo ir trys ne delega
tai, Valiukas, Maskąųskas ir 
Admon Miliauskas. ( ;

Mandatų komisijos raportas i OrįanFz7avTmą*’ ILM.W? 
priimtas. ' ! lokalucse grupių bendro Iron- .

Pakviestas C. B. Sėkij. A. į to kovai prieš klgų kapojimą; i 
Bimba raportuoti šiais punk- ] 2. Mes užgiriame organizayi- 
tais: bedarbe, revoliucinių ųni-jmą Nącięnalčs Mąipierių Ųni-1 
jų organizavimas,: ateivių j j>-y- Į jos. ir pasižadante rejnti vi- 
nimas, 1 - ~ ’ /' , ~
bininkų, oportunistine opozici- j 
ja. r ~ !
kė, kad mūsų organiziacijos | 
iki šiol nebuvo įtrauktos į ko 
va prieš badą i

i prieš algų kapojimą, rumojĮ ;tojams (ypatingai streikuose), I 
vietoj mūsų organizacijos turi, kad iždJpOrtavus veikliausius' 
be jokio atidėliojimo pradėti ■ vadus jg kovos lauko prieš iš- ; 
organizuoti Bedarbių^ ^ar.y-j naudotojus. Taipgi priimta' 

revoliucinio ju-

IŠLAIMĖKITE
l, Ekskursiją i Sovietų Sąjun* *.1 

n-ThrVoi A “'-V

- Oficialia organas Lygos delei 
Gynimo Negrų Teisių

ateivių 10,000 NAUJŲ SKAITYTOJŲ 
. ataisy-; šį dovana bus duodama tam 

pasmerkiant < Amerikos ' darbininkui, kuris gaus dau- 
v.2 atėmimą pilietiškų . giausia prenumeratų. f

ir bedarbę, jįejsių darbininkų klases kovo- (Matykite Liberator, kad, su- 
i. luinoj tojams (ypatingai strei

rėmimas Lietuvos dar- sais galimai? būdais. ( 
, , , t, i Priimta rezoliucija

b^Jytko,^sa-1 gyjamo klausimu, su
i m u,
■ valdžia už

LAPKRIČIO KONFERENCI- -
JOS EIGA- Ibas, greičiausiu laiku .suregis-1 rezolil1cija u ......... .. ........ _

. ... .. I truojant mūsų organizacijose j dgjjm0 rėnlįma Lietuvoj ir už
Virsminetą konferenciją ati-j visus bedarbius narius, ir pra-Į AmPrii lioinviii dnrhbibiku 

darė Lietuvių Komunistų dėti vesti kova už suteikimą ! ipjpiimn vionvbo Ui-leN-imi 
frakcijos Sekretorius S. Pieta- bedarbiams ----- -----------------
ris 10:30 vai. ryte. Paskirta pašalpos 
mandatų komisija—Navalins- t. t. .... K
kienė, Girnienė ir Kazlauskas. į unijų organizavimas turi būti

Kol mandatus sutvarkė, bu- pas mus organizacijose pirmu 
vo pakviestas Komunistų Par- p u n k t u a n t d ienotvarkio.

Priešfašistinis veikimas yra vi-

Į Amerikos lietuvių darbininku

i oportunistus, bandančius skal- 
is valdžios iždų ir; mūsų revoliucines spe- 

Bedarbčs klausimas ir|i..1c,

žinojus sekančias dovanas) 
SKAITYKITE

UŽSIPRENUMERUOKITE 
Kainos: $1.00 už metus, 60c. 

už 6 mėnesius, 30c. už 3 mė- * 
nesiūs ir 3c. už vieną kopiją. 
Specialės kainos tiems, kurie 
užsisakys pluoštą virš 200 ko-.

Diskusijose daugelis

tijos Distrikto organizatorius,

Atsiteiskiie Prieš Naujus Metus

u
Daugelis draugijit ir ^iteratūros platintojit yra 

“Laisvei’ ’ skolingų. Labai būtiį, ant naudos dieno
raščiui, kad ui spaudos darbies, skelbimus ir litera
tūrą gautume užmokestį, iki naujų metų. Todėl pra
šome kaip draugijų, komitetų, taip ir pavienių ypa- 
ttį apsimokėti bilas iki pirmai dienai sausio.

Taip pat norime 'atkreipti dienraščio skaitytojų 
atydą'į tai, kad daugeliui yra išsibaigusios prenu
meratos ir mes labai būtume draugams dėkingi, jei 
visi tie, kziric gavote pranešimus, kad prenumerata 
pasibaigė, be atidėliojimo ją atnaujintiimėte.

Kurie atsiravujinsite prenumeratą užsimokėdami 
ųž visus metus $6.00, tie gausite dovaną Dr. Kaš- 
kiaučiaus parašytą • knygą:

Pirmoji Pagelba Ligoje ir Nelaimėje

žinokite, draugai, kad “Laisvės” reikalai yra rei
kalai jūsų pači'tf. kaipo darbininkų, tat ir rūpinkitės 
tais reikalais kaipo grynai savais.

“Laisvės’ ’ Administracija

SKAITYKITE ŠIAS KNYGAS
19. K. VOROŠILOVAS. Ar

{20. J. BULATOVAS. Žygis 
na Amerikoje 3 centai.

21. V. P. Bausme. 1931 m.

bus karas. 1931 
kunigo sutanoj.

Kaina Amerikoj

m.
1931 m.

Kaina 3c. i
Kai-1

2 centai.
' 22. Komunistai ir revoliuciniai darbininkai fašistų teisme 

moji dalis). 1931 m.
|23. S. UUB1MOVA. SSRS—Tautų 

na Amerikoje 5 centai.
j 27. BEDIEyiS.j .Lietuvos šventieji 

Amerikoje 10 centų.

Pas^kminga Konferencija ir 
Prakalbos

Lapkričio 1 d., 1931 m., A. >
L.D.L.D. XII-to Apskričio su- i

Įšauktoje konferencijoje, 12 E. t,? >
A Market St Union Hali daly- 28. V. KAPŠUKAS. Kazis Giedris.

.0, grąžinama dvarponiams liniai dar labiatl kankinami, Į vavo: delegatų 65 nuo 26 įvai- 
^emė, o kur negalima sugrą-! karceryj laikomi net po ke- rių darbininkiškų organizaci- 
žinti, tai atmokama pinigais: iis mėnesius, 
iš valstybės iždo.
Sindikatai Darosi Pelnus
'Remiami fašistinės vald-:

visokie pirklių ir fabri-1
kąntų sindikatai darosi di-, — x----------- x-----
dėMus pelnus, apiplėšdami|fašistinį režimą didėja dar-! 
Lietuvos darbo mases. Že- bo masėse. 1 •

m< ės Bankas 1930 metais tu- kad jie neturi pasitikėjimo j gynimas 
re jo 2,309,865 litus pelno. 1 plačiose masėse, L ’ -
Že mės ūkio produktų supir-ljie sudarė tokius fašistinių

; JU.

Ir dar didesnio teroro pa-1 Konferencijoj buvo disku- 
gelba smetoniniai fašistai; šie. Kova už bedarbių reika- 
stengias išsilaikyt valdžioj, i lūs ir prieš algų kapojimus;

Ret nasiniktinimas nrieš *gynimas ateivių teisių; rėminei pasipiKiinimas pnes mas Lietuvos darbininkų ir 
. v. v. > ; valstiečių judėjimo; mūsų dar- 

Fašistai Žino, ■ bininkiško judėjimo vienybės 
į nuo oportunistinių 

ir del toiffr*ovikU, ir apie.viso pasaulio -. I ironi+oiioT-ij rengiamąjį karą
i - , n 1 pulti Sovietų Sąjungą,kilnėjimo ir ūkio mašinų iri rinkimų patvarkymus, kad: , . v .

trąšų pardavinėjimo sindi- nei dešimtos dalies krašto! . sdlskust7's ” vlrsT 
kaltas Lietūkis turėjo gry- gyventojų nedalyvavo fasis- jVjenbalsiai rezoliucijos pateik- 
no\ pelno 203,245 lit. 1930 m. tiniuose miestų, valsčių ir i |0S per rezoliucijų, komisiją. 
Akcinė Nemuno bendrovė apskričių tarybų rinkimuo- i Taipgi dd. S. Platt ir A. Bim-

Kaina Amerikoj 10 centų
Sąjunga. 1931 m. Kai

ir jos apaštalai. Kaina

1931 m. Kaina Amer. 5c.
29. P. KAIMIETIS. Lenkijos darbo valstiečiu kova. 1931 m. 

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

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

PK XI plenumo tezės. 1931 m. Kaina Amerikoje 3 centai.
32. HANS LIORBER. Jūrininkai atvyko. 1931 m. 

Amerikoje 3 centai.
35. Vokietijos Komunistų Partijos kovingi uždaviniai

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

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

redakcijoj (Tilsit Pr. Memelstr. 26, M. Labori). Kas užsisa
kys minėtų knygučių nemažiau, kaip už 5 do!., tam nuleidžia
ma 35 proc., o kas iš anksto užsimokės, tam nuleidžiama 45 
proę/ nuo pažymėtų kainų.

Kaina 
i 

kaimo.
Kaina

THE LIBERATOR
50 E. 131 h Street

PHILADELPHIA LIETUVIU RADIO VALANDA 
Rengiama Dubrow-Philco

Pradedant nuo Lapkričio ^2, 1931
) KIEKVIENĄ SEPTINTA 1)1 E?R

nuo 4 vai. iki 4:30 po pietų

Iš Stoties WRAX, 1020 Kilccyc'cs

• , Duoda L. DL’BROW & SONS, Ine.
420-422 South Street Philadelphia, Pa

Telefonuokit, Lombard 1146
Norėdami ^išmėginti PHILCO RADIO namuose

Į" ' bEfwiT^LiETUViu’.DAiWKV APTIEKOS
• čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais-
I tus daug prieinamesne kaina, negu kuf kitur dabartiniu laiku.
I A. M. KISHON, Aptiekorius Šavininkas
j 8701 JOS. CAMPA U AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH,

.—v—..—-—-———•—W —

NUMAŽINTOS Į ABI PUSES KAINOS

Į KAUNĄ IR ATGAL

$ 179.00
U. S. Karo Mokesčiai Atskirai

TREČIA KLASE ANT VISŲ MŪSŲ LAIVŲ 

Viršmineta kaina dabar galioje ant visų mūs laivų 
Del informacijų kreipkitės į lokalinius mūs agentus.

Hamburg "•American Line
39 BROADWAY, NEW YORK

I ®

i i
.. L mm.-s ..ii ii ■ ' ■■ j; ii.'

MODERNIŠKI AUSI ĮTAISYMAI KEPTUVĖJE 
38-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.

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



Pushpls KetvirtasSUBMARINAI
A. S. Novikov-Priboj • Vertė D. M. šolomskas.

• " (Tąsa)
, •—Tik aš privalau daugiau valgyti—ko- 

! pūstų, košės ir žuvų, kad tapti tvirtu. O 
’ paskui persišaldysiu arba dektinės išsiger- 
; siu, kad balsas geras būtų. Tai aš dar 

geriau dainuosiu, kaip tas minykas.
—O, kokis griešninkas iš tavęs!—mosavo I 

motina rankomis.—Pasninkauti reikia.
Nepaisydamas motinos, aš sustojau,

• stengiuosi nuduoti minyko išvaizdą ir, pla
čiai kojas pastatęs, dainuoju: “Ant upių

‘ - Babilono.”
—Na, motin, panašiai, a? 1
-r-rLabai, labai gerai, sūneli,—linksma 

motina bučiuoja mane.—Einame.
Kelias pasisuko į šalį prie upės krašto. 

Pušų, gėlių ir upės kvapsniai susijungė. 
Besileidžiančios saulės spinduliai žvilga 
ant jos bangų. Klioštoriuje pradėjo gaus- 

,' ti dideli varpai—šaukia .prie vakaro mal-

eiti. Kitaip ten bus tau nuobodu: ką gi 
dievą maldausi tokis jaunas?

Motina meta nepatenkintą žvilgsnį ant 
jūreivio, bet mane interesuoja užrašas ant 
jūreivio kepurės.

—O nori žinoti, taip, jaunuoli, tai .var
das laivo, ant kurio aš plaukiojau.

—Tu plaukiojai? Upe?-
—Ne, ne upe, o jūromis.
—Jūromis?
—Suprantamas dalykas jūromis.
—0, tai- puiku!—sušunku aš mylima 

vo tėvo fraze.
Jūreivis pasakoja .mano motinai, kad jis 

buvo sodžiuje pas savo uošvį ir ten bisku- 
tį. išsigėręs, pavalgęs, ir dabar jis grįžta 
namo.

• : s ; • t > : •

1—Dievas myli cĮžiaugsmą,—jis tęsė kal
bą—jis ir. patsai be. galo juokingas senis. 
Štai kam jis “sutvėrė”. įvairias dainuojam 
v • 1 V . 1 Ą. 4 f . • -ii > I

sa-

dos. Aš persižegnojau ir atsisukau atgal, čias paukšteles. Q<rūšiūs Veidai į nesvarbu, 
; —pro medžių viršūnes matėsi klioštoriaus | peno jįe yra> velnio ar minyko, iai vis tiek 

tamsiai žali bokštai ir auksu spindėjo kry-ipat. Tą aš jau puikiai žinau...
žiai. Ant vises apielinkės gaudžia varpų ■
balsas... Mano mintis dar daugiau ke-j, ........
liauja Į ateiti, kada aš būsiu minyku. žiū-1 5k^;f!?C1M “2!
rėdamas i upės bangas, ištariau:

—Neblogai.
1 —Ką?—klausia motina.

—Būti minyku.
—Kur gi bus bloga...

; Visi varpai gaudžia. Motinos
I nušvito. Priešakyje mūs šalimai
. pasirėmęs ant vienos alkūnės, guli žmogus, 

apie 26 metų amžiaus, bet tokis keistas jo 
apvalkalas, kokio aš dar

1 čiau.
—O tai kas?—klausiu 

motinos.
—Jūreivis... Vienas iš

plaukioja...
x > Mintys, kurios buvo pagimdytos varpų

gaudimo, išdulkėjo, taip kaip nuo vėjo pu-;.. , . . . . . > ..
timo peržydėjusios gėlės lapeliai. Kada pie

’ mes greta jo priėjome, jis atsikėlė ir drą- 
šiai prabilo:

—Sveiki, geri žmonės!
į Mes atsakėm jam.

•—O kur einate?—klausė mūs jau greta;
< einantis jūreivis. f
t Motina paaiškino jam, o aš žiūriu į jį i ir mes. Tik tas skirtumas, kad mes dau- 
Mr negaliu paslėpti savo nusistebėjimo. Juo-• ginu nuo jų atsilikę. Pas juos geriau pas- 

dos plačios kelinės, mėlyni marškiniai, da-Statyta apšvieta. ,0 yra ir’labai atsilikusių 
lis krūtinės atvira, gražiai jis atrodo. Ke- f dar tautų; ten žmonės taip gyvena, kaip 
purė be matike, su ilgais kaspinais. Vei- j senovėje. Jie neturi drabužių, o vaikščio- 
das įraudęs ir atrodo labai drąsus. Darija tokiuose “drabužiuose”, kaip motina 
daugiau mane stebina auksinės raidės ant įjuos pagimdė. Yra tokių juodų, kaip var- 
kepurės kaspinų. Aš kelis kartus pers- Į nų sparnai. Net stebėtina į juos žiūrėti— 
kaičiau užrašą: “Pobieditel būr” (Nuga-! negrai.
lėtojas audru). I A . v._ . v r .v. . ..J j Apie uzjurines sans as žinojau tik is mo-

—Vis.noriu sūnelį pervesti į klioštorių, į tinos pasakų, kad ten yra kitaip, kaip ca- 
—pranešė jam motina—Už mėnesio laiko' ristinėj Rusijoje. 0 dabar tą tvirtina ir 
pažadėjo priimti. • jūreivis. Ten auga palmos, kurių riešu-

Tą aš jau puikiai žinau....
Jūreivis kalba garsiai, tartum mes bū- 

rankomis ir 
j tvirtai juokiasi. Mane ima žingeidumas 
j ir aš klausinėju jo.
i —Jūros !-garsiai sušunka jis, mėlynomis 
: Akimis pažvelgęs į mane.- Tai, jaunuoli, lai- 
;svė! Oh! Ir kur nepasuksi laivą, visur tau 
kelias. Vandravok, siela, gėrėkis pasaulio 

nėra,—visko!
Jūrose tankiai, nei suprasti negali, nei tai 
žuvis, nei tai žvėris. Ir visokių parvų ir 

pirmiau nema-1 vis°kių dydžių bei sudėjimų. Žiūri—plau- 
; kia kas tai apvalas, žvilga, kaip saulės 

pakuždomis aš i spinduliai. O ištrauki iš vandens—tai nei 
; šis nei tas. Vienok yra gyvūnas—jūrų 

tu ka ant laivu žvaigždė. Oh, tu. jaunuoli, kad nors viena, 
akim gautum pamatyti jūras, ir tai nusis
tebėtum.

Toliau jis pasakojo man apie laivus, kaip
• • 1 1 J • 1 • • 11

—O užrubežyje ar būna, mūsų laivai?— 
: klausiu jo su atyda.

, i —Būname.1 Aš kelis kartus buvau už- 
i sienyje. ' ,

—O ten ar nepjauna rusus? į 1 ‘
z —Na, ir štai klausimas! O kam pjaus?

I Užrubežyje tokie pat žmėnės gyvena, kaip 
. Tik tas skirtumas, kad mes dau-

I 'j rius - BendąiĮavičią,; Bękąipb^! 
' Šimanskį ir oportunistą; Seną’ 
į Vincą. ; . ■ •

Mes griežtai rbikdlaujam 
į Centro Konjitęto,' kad rriūsų 
! organizacijos konstitucijoj nu- 

HARTFORD, Conn. — A. i rodymai būtų griežtai pildomi, 
, L.D.L.D. G8 kp. laikytame sa-1 kad visokie priešininkai orga- 
vo metiniame, susirinkime inizuoto revdljucinio darb. ju- 
gruodžio 14 d., 1931 m., vo-įdėjimo, 
kiečių svetainėje, 29 Law- Komunistų Partija ir Komunis- 
rence St., buvo apsvarstyta 
apie oportunistų kontr-revo- 
liucinį veikimą-draskymą mū
sų judėjimo, kuriems tai grio
vikams vadovauja senas “gud
rusis” oportunistas ponelis 
Prūseika. Jie ne vien drasko darbas, 
judėjimą, bet pradėjo plėšikiš
kai grobti mūsų organizacijų 
iždus, 'kaip kad parodė įvy
kis A.L.D.L.D. 6-tam- Apskr., 
kur ponia J.atužienė pagrobė 
$157.48 ir .‘(susitarus su Senu 
Vintu), atidavė į Prūsęjkos 
lizdą varymui kontr-revolįu^i- 
nio darbo. - ] ; -

Todėl nie's, A.L.D.L.D. 68 
kp. nariai ,vienbalsiai pasmer- 
kiam , d r a s k y tojus-grobikus 
mūsų organizacijų, 
ganizacijos 
klauso 
ninkams ir visam revoliuci-' 
niam judėjimui, o jūs, ponios! 
ir poneliai, Prūseikos, Buikai I 
ir Strazdai, eikit iš mūsų tai - ■ 
po ten, ■ kam tarnaujat savo I 
darbais. Į

■ i 
Mes reikalaujam, kad iždai, į 

kuriuos pagrobė oportunistai, ; 
būtų sugrąžinti darb. organi-1 
zacijom, iš kurių pasigriebė.

Pasmerkimas Opor 
tuni^y-GroĮjjhj

(’ 'šeštadienis, Cįrųod. 2^, 1931
< * v R i '■ b ». m., .» -v

» WILKES-BARRE,i PA.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 87-tos kuopos susirinkimas bus 
šeštadieni, 26 gruodžio, po No. 351 
S. Mėade St., 7-tų vai. vakare. Visi 
nariai ateikit, yra labai svarbių rei
kalų aptarti.

Sekr. S. Pietaris.

jnums H ar lap 
apeiti. Mūjsiį visofe o 
lyvavo Youngstowno 
2F22 <kl. lapkričio. Dabar ateikinr. 
išgirsti iš pačio mainięrio, kaip jiei 
prisieina su anglies 'batonais kovol 
už savo reikalus, už savo gyvauti.

Buvęs Mąinieris.

kūpi anl vadovauja

tų Internacionalas, būtų iš
šluoti laukan iš A.L.D.L.D., 
ypatingai oportuništiniai .va
dai bė jokių ceremonijų ' turi 
būt įššlūot i' taįp greit, .kaip 
greit patemijama jų griovimo 
11 ‘ ‘ ‘ 1 •

CLEVELAND, OHIO
Jim Grace, Harlan (Kentucky) 

mainierjs kalbės Grdinbs svetainėje, 
6021 Ct. Clair Ave., 29 <1. gruodžio, 
utarninko vakare, 8-tą. vai. Kalbės 
apie bosų terorą ir bado padėti te- 
naitinių, darbininkų. Clevelandiečiai,

tu
8 da 
ijojp

PHILADELPHIA, PA.
A.L.D.L.D. 10-tos kuopos susiiyn1 

mas bus pirmadieni, 28 gruoo 
Rusų Name, 995 N. 5th St., f 
vai. vakare. Visi nariai ateikit, 
renkama Kuopos valdyba. 'Yra 
svarbių reikalų aptarti.

Sekr. J. Vaitkus.
(305-306'

Susirinkimo Pirmininkas
J. Kazlauskas, 

A.L.D.L.D. 68’Kp>. iValdyba: 
Org. O. Giraiitienej . . ' 
Fili. Sėkt. J. Rudzinskas, , 
Sus. Sekr. J. Margaitis, 
Iždininkas K. Vilkas., ; ■ . i ; (

--------------------------------------i----------------------------------------------------- lx J

Vicėnzia. Italija.—Į fašis
tų partijos, .buveinę kažin, 

Mūsų or-'^as gruodžio 24 d. naktį i 
ir. jų turtas pri-į įmetė bombą, kuri sprogda- 

revoliuciniams darbi-' ma apgriovė visą namą. , 
ir -------- ------1.-..-.-

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

Dudną pristatome į' visas dalis—Brooklyno ir apielįp 
kaip į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiai 
į’ kitus miestus. i ‘ , .

. W Scholęš St., Brooklyn^ N. Y. '' >
TeL: Stagfc 9645 1 Sav. V. LUKOŠEVIČP

PK.ANEŠ1MA!

VISA GALfe

Ten shules spinduliai kartais

>

?!i

A.GILMANVaršuva.—Šiemet Lenki o

; *

o
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Org. J. Stakvilas, 
Sekr. R. Beniušis, 
Ižd. J. K. Alvinas.

2
i
5

O

o"

tini
1 gruodžio,

Mos raginame A.L.D.L.D. G- j dicott St 
to Apskr. kuopas ir narius ko-Į 
voti prieš griovikus biznio-

GERIAUSIA DUONA
^SCHOLES BAKING

Hy 10 SCHOLES STR. BROOKLYN, N.Y,vai. ryte. Visi na- 
labai svarbių rei-

Sekr. J. K. K.

JD

o'

Bl m------------------

veidas
kelio, Rražumu! O ko pasaulyje

TŪKSTANČIAI
Darbininkų
LAUKIA JO

W.ORCESTER, MASS.

A.L.D.L.D. 11-tos kuopos priešine-1 
usirinkimas bus sekmadienį, 27 

Lietuviu svetainėj, -29 En- 
10:30 

! riai ateikit, yra 
I kalti aptarti.

REIKALAUKITE 
IR TUOJAUS 
PLATINKITE

pažadėjo priimti.
— O tai ką gi, dievo kornetu neri pa- tai yra tokio dydžio, kaip vaiko galva, o 

tapti, a?—klausė mane jūreivis, žemai pri- lapai ilgi.
silenkęs, parodydamas baltus kaip sniegas užmuša net pratusius žmones, o mums ten 
savo dantis.

—Visai ne kekių kornetu, o dievo miny- !
ku,—atsakiau jam kiek rūsčiai. dėlių interesu tėmijo jūreivi. Veikiausiai,

—Tu pirmiau pagyvenk sviete, gerai pa- jo drabužiai atkreipė jų atydą.
..griešyk, o tada jau ir į klioštorių galėsi (Bus daugiau)

veik negalima būtų gyventi—perkarsta.
Kelyje mes sutikome žmonių; jie su di

Rezoliucija, Pasmerkianti 
Skaldytojus Mūsų

•j ‘ Organizacijos

Męs. A.L.D.L.D, 52 kp. 
iriAj/ kaipo didžjąųsios kuopos ’ 
visoj, mūsų >organizacijoj, lai-į

■•rinkime 19 d. gruodžio, išne- j 
šame šią protesto rezoliuciją

maršavo į apskr. konferenciją name A.L.D.L.D. Centro Ko- 
; ir su pagelba tų, kurie visai mitetą, kad, ištikus tokiam rei- 
; nebuvo delegatais, norėjo sū-, kalni bile kurioj kuopoj, pa- 
i ardyti konferenciją, vyriausiai; gelb6tu tame darbe.
i tuo tikslu, kad pervesti visą •
■apskričio turtą, kurį jie turėjo! Bet mos atsišaukiame, į eili- 
užgriebę, savo “Naujajai nius narius mūsų organizaci-

i ,, i j{urĮe yra suklaidinti sklo-
1 kos vadų, kad tuojaus atsisa-(

na’ i Klampynei.” i ( >
m ,. . . , >. ' kos vaaų, Ktiu tuojaus aiStSU“ iL:- Tohau^ kaip Ui, Patersone j nuo* y gaiva|(J h. pasj|ik_. 

kylame savo mėtiniame susi- ■ AX.D.UD. 8. kp. aušinėkime j ty mQsų ej]gge dirbti nau‘ 

' dai visos darbininkų klasės sy
kiu su viso pasaulio darbinin
kais po Komunistų Partijos ir 
Trečio Internacionalo vėliava.

A.L.D.L.D. 52 Kp. Komite
tas :

/rinkime 19 d. gruodžio, išne- j gruodžio 6 d. sklokininkai su 
į šame šią protesto rezoliuciją i sivedė pašalinius žmones ir! 
: prieš skaldytojus ir demorali- .kumščio pagelba kontroliavo;

-.............................................................................................. i visą susirinkimą, • terorizuoda
mi tuos narius, kurie laikėsi 
A.L.D.L.D. taisyklių; ir jie 
bjauriausiai niekino A.L.D.L. 
D. Centro Komitetą, Komunis
tų Partiją ’ir visą revoliucinį 
darbininkų judėjimą ir nelei
do C. K. atstovui kalbėti nei i 
susirinkimą ’tvarkyti.

Mes griežtai pasmerkiame 
tuos sklokininkus už jų to- , .
kius purvinus darbus ir ragi-1 JOS ir Lietuvos valdžios lai- 
name visas A.L.D.L.D. kuopas, kė kietai uždarę rubežius 
kur tik pasirodys tie griovikai, laike kalėdų ir neleido gi- 
kad, pagal organizacijos jsta- mjnėms bei pažįstamiems 
tymus, pavartotų griežtą prieš 
juos discipliną, kad kuo grei- 
( 
gaivalų. Ir taipgi mes ragi- ti rubežių.

zatorius mūsų organizacijų ir 
viso darbininkų judėjimo:

Mes matome, kad sklokos 
vadai, būdami išmesti iš Ko
munistų Partijos ir taipgi iš 
mūsų A.L.D.L.D., dabar grie
biasi griežčiausiai skaldyt mū
sų org. ir demoralizuot m ūsų 
darbininkiškas eiles. Pavyz
džiui, prieškomunistinė senoji 
A.L.D.L.D. 6-to Apskr. valdy
ba, matydama ,kad negalės at
silaikyti prieš eilinius narius, 
rezignavo, numesdama'’apskri
čio knygas, bet visą apskričio 
turtą nusinešė su savim, ir 
tuomi labai nuskriaudė mūsų 
A.L.D.L.D., o paski suorgani- 

grupę savo pasekėjų, at-

pasimatyti- Seniau būdavo 
čiausiai apsivalyti nuo tokių Per kalėdas leidžiama perei-

o
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DARBININKUKALENDORIUS

KAINA 25 CENTAI 
PLATINTOJAMS 
GERA NUOLAIDA

IŠLEIDO “ LAISVE 
46 Ten Eyck Street 
Brooklyn, N. Y 
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OPORTUNISTŲ VADO URAUDOS VERKSMAI

JUOZAS KAVALIAUSKAS

ir ką Bimba Amerikos kapitalizmą?

♦> i«6

KLeyM.o6e — Main 1417

■v

Turi Keturis Apsaugos1 Laipsnius:

.nįekfihęs draugus,. Bimbą, Ąn-

Komunis’ty' Partiją, I simąiįą apie; streikus ir abel-j 
_ Y. * t Alk 1 f t 1 i M f ‘

i

ROOM 102
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1

99

nesąs

Kostumėrefcftg
818 Morton Avenue

Antanas Radvilas 
Valgių Krautuve 
128 Morton Street

Did žiausia Darbininkų Savišalpos Organizacija.

patar- 

ir už 
kainą,

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

I ’
Del platesnių informacijų rašykite į Centro raštinę sekamai:

Mikojas Zdanavicze
Kostumierskas Kriaučius 

4766 Tacony Street

ISLINGTON MASS.
Myopia Club leverages 

' Grafton Avenue

STOUGHTON, MASS.
William Stulgaitis

Budavoju namus 
293 School Street

W. B. Lubįn 
Gėlių Krautuvė 

1225 S. 2nd Street

NO. ABINGTON, MASS
Liudvikas Končius
Lietuvis Bitininkas
57 Battery Street

MONTELLO, MASS.
J. Petrais-Petrušienč

Rest£u rantas
2 Arthur Street

Petras Valantukevičiuc
Walent Coal Company 

Canton Street

J. Sidaras ir N. Maskvitis 
Crystal Botlling Company 

85 Arthur Street

Jonas S. Rainys 
Valgomų Daiktų Krautuvė' 
110 W. Thompson Street

Petras Zabiaękas
BuČęrnė ir Grosernė

■ 632 Maip

Adam Vaitekūnas 
( Graborius 
679 N.q. Main Street

' P. Vessel 
BuČęrnė ir Grosernė 
34 Bellevue Avenue

$150, $300, $600 ir $1,000. Taipgi Tris Pašalpos 
Laipsnius: $6, $9 ir $12 Į Savaitę

To- 
ke-

Pir- 
jais '

ęHOTW pa.

PRENUMERATORIŲ, PLATINTOJŲ IR 
RĖMĖJŲ DOMEI!

LITERATŪROS, POLITIKOS IR VISUOMENĖS MOKSLŲ 
DARBININKŲ ŽURNALAS

Norintieji ge
riausio

Roy Baking Company 
Bekernė

1021 Spring Garden Street

iu: eina su Ko-t 
.f’ /čįonąi Prū-J

esą, reikėjo gražiai

•psiminė. Tik meilinasi prie

Frank Pukęlis 
Bučernė ir Grosernė

57 Vine Street

į „ CAMBRIDGE,/ MASS
Dr. Repšys
Lietuvis Daktaras 

381 MąsSft,hįius$tią Avenue

PHILADELPHIA PA.
Dr. Wm. Meyerson

63 N. 11 th Street

A. Lipčius 
, Puiki Grosernė 

600 i/g E. 9th Street

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETH®

Užtikrinu, j kad mano< pataria- 
vimas bus atatinkamiausiąąUr 
dž/ ’prieinamą k aidą. Nuliūdi
mo valandoje, prašau kfėip'lAfi 
prie manęs sukančiu nnl.rhAu :

1439 SOUTH 2ND STREET
PHILADELPHIA. PA

liaus. Ekspertai instruktoriai. Už . ___ ___ _____ ___ _
prieinama, patvarkyta lengvu išmokėjimu.

Pilnas važinėjimo kursas, jimant ir smulkius pataisymus, $25.00. Sęe- 
; cialis važinėjimo kursas $10.00. Laisnius gvarantuojame.
! Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. Sekmadie-
■ niais 10 vai. ryto iki 2 vai. po pietų.

i NEW YORK AUTOMOBILE SCHOOL
’ 228—2nd AVENUE, Kampas 14th Street NEW YORK, N. Y.

Apsaugos Mokestis pagal Amžių Aplikanto
Pašalpos mokestis po 30, 60 ir 90 centų į mėnesį 

pagal laipsni ,

“PRIEKALĄ” išgjrąšyt 
gdMma:

Redakcijos adresu:
Moskva, Nikolskają 7 

Izd. “Inostrdnnij ILabpcij, 
Reddkcija “PRIjEKA^S.” 

AMERIKOJ *?RfeKA^A|S'’ 
galimą J^ąšyti per “Laisvę.

Dr. Jonas Repšys
881 Massachusetts Ave.

(arti Central Square) 
CAMBRIDGE, MASS.

Tel. Porter 378f
OFISO VALANDOS;

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

Tel. Porter 3789

'jenkių” eis jau K. P., .0 tie 
jenkės” pas Rrūseiką yra to-į 

nojimas iš darbininkiŲ Dąr- kie tankai ir kiti “geri” į 
lininkai skaitomi kūdikiais,' žmonės, kurie stoja ųž ap^y<|

ir.

•' šeštadienis; >GiWL 26, 1931 į Puslapis j Penktas

• Worcester, Mass.—G r u o- 
džip 4• diena, 1931 m., keli 
šklokininkai buvo surengę sa
vo čyfui prakalbas. Oi, kiek 
buvo džiaugsmo ir linksmybių : 
“Na, jau bimbinius tai ‘šiur’ 
subankrūtysime!”

Atėjo ir paskirta diena; 
nueinu ir aš į tą iškilmę, ir 
žiūriu nustebęs—jie visur sa
kydavo, kad su jais eina visi; 
kad tik jie turi įtekmę, ir tik 
jie esą teisingi vadovai. Na, 
ir skaitau skersai ir 
svetainę ir vos tik 
apie 60 dalyvių. Ot, 
*ės, tai masės. Bet 
čia pastebėti, kad 
Cbmūnistų Partijos 
lalyvavo del žingeidumo; ki- 
;i dalyvavo, manydami, kad . 
štikrųjtj Pruseika “bus užpul-' .
^y-^,aip .šklokininkai kadi 
eido paskalos prieš prakal-' 
5as‘. ‘ Jie rhAne tuo, 'būdu su-' p 
tfauk^j jaįąą ideĘ^g i ^ubljkoš, I J

pasirodė taJ’Prtvatiškol ( -žinones G
4«mo awnUim xiartainmk :̂ sj. . ■ -•

.P"- ■ sakas, taip būna. Ir vėl klau- atfeky. laikrajdų stmgejai ..^r tau nedav6 aiškin.
aro n? del darbimnkų nau- tįs?„ Taj jam davC PrQsei. 
os, bet dci savo privatiskos ka ten aiškjn03j per visa dle. 
eroves. ; j0 nCi;jaus0) jr nu.
Eikime prie pačios Prūsei- sprendė, 

os prakalbos. Jo prakalba 
iekas daugiau, kaip tik kopi- 
a jų išleistų buletinų su kc- 
iais mažais pridėčkais. 
lel aš čia padarysiu tik 
lias ištraukas iš jo kalbos, 
niausiai pasigyrė, kad su 
su prieškomunistiniais opor-1 
unistais) visur einą didžiuma

išilgai 
atradau 
kad ma- 
dar rei- 
daugelis i 

pritarėjų i

ųimą privatinės nuosavybės, 
pats už privatiųįus;

lajkraš&us.. į
Vienąs darbininkas paklau-1 

sė! “Kodėl jūs negrįžtate į! 
Komunistų Partiją, jeigu jūs 
skaitotės ir sakotės esą komu
nistais.?” čionai p. Prūseika 
išniekino K. Partiją, kad Par
tija vedanti “arklinę” politi
ką, ir visur tik matai bankro
tą, ir jis grįžtų kad ir rytoj, 
jeigu Partija pripažintų, kad 
jo linija yra teisinga. O ko
kia jo linija? Grynai mehše- 
vistinė—už garbinimą privati
nes nuosavybės, už privatinius 
laikraščius, už palaidą Komu
nistų Partiją, išsižadant kla
sių kovos linijos, už apgaudi- 

Tad vienas nėjimą darbininkų, jiems lie- 
“Ar piant bpvytis beverčiais savo 

gazietos “Klampynės” Šerais.
čį0_ Tai. štai> kokia Prūseikos lini-1 

mik- i Ja • • • '
Dąr Prūseikos viena apga- 

| vystė. Suko, jie “laidžia savo 
kad parodyt, savo 

.” Prieš ką jie rodo sa
vo spėką, ar prieš fašistus,. kle
rikalus, socialfašistus, ar prieš 

“ . 1 Nie
ko panašaus. Jie rodo savo 
^spėMh” prieš Komunistų Par-1 pete Klevinskas 

itiją ir pi;icš lietuvius komunis-' Mėsinyčia
, tus.. Neveltui fašistai ir so- n. W. Cor 2nd ir Re.ed Street 
' cialfašiątai sveikina savo nau-1

, kad jis klaidingas. Į jus frj6n{us
Bimbos padiktavimas • Apię kitu3 j0 graudžius į 

! verksmus nerašysiu, nes tai Į 
darbininkas klausia: į P^P^ta jų veidmainystė, pri- į 

nevažiavai i Maskvą, dengta -.eiksmaiB. ,
K. P. liepė ir apmokė-, Boloovikas.

kurie, tik serais gali bovytis ir 
net neprivalo žinoti, kas laik
raštį kontroliuoja, o jau apie 
pakraipos sprendimą nėra nei 
kalbos. . Sulig p. Prūseikos, 
darbininkai nieko neišmano 
apie tokius dalykus.

Prūseika, isgyręš savo kro- 
melį, vėl pradėjo niekinti drg.

Į Bimbą. Girdi, Bimba visur 
I griauna organizacijas, išmeta 
jam nepatinkamus narius. . . 
Klausydamas, taip ir gauni 
supratimą, kad Bimba yra są- 
vininku ne vien lietuviškų

1 įstaigų, bet ir Amerikos Ko- 
! munistų Partijos, net ir 3-čio 
1 Internacionalo. T..2 .’ 
! darbininkas ir paklausė : 
j nėra augštesnės įstaigos pa- 
!šaulyje, kaip Bimba?”.
“~i Prūseika pradėjo

jčioti, neturėdamas' ką atsaky-
1 ti. Tai, girdi,’• Centro Koimi-

l,".l tetas, suprask, . Komunistų ^iŲraštJ, 
l" TWt)0ą; į lietų viską klausimą spėką.” * 

ek^eipęs atydos, vien tik pa- gt5 -

J. Lucatsky 
Žuvis ir Grogeriai 

519-21 N, 2nd Street
C. K. Poshka 

Kostumierskas Kriaučius 
3244 Edgemont Street

M. J. Deksnys 
Kostumierskas Kriaučius 

554 N. 5th Street
Paul Tarabelda

Valgomų Daiktų Krautuvė 
2533. Emerald Street
Juozas Gužauskas 

čeverykų Taisytoją^ 
1331 So. 2nd Street ,

Papievis 1 
Lewis Restaurantas 
258 N. 13th Street

Anthony Urban 
Grosernė ir Bučernė 

4651 Stiles Street

A. Kupčiūnas
Dviračįy KmutMvė j 

4702 Melrose Street
K., Babilius

Restau rantas /
814 Vine Street
William Rapp
Restaurantas

1232 N. llth Street

Petras Baranauskas 
i< i , /1 Bekerue <

900 W. Somerset Strdet LIETUVIS GRABORIUS

narinio 
žemų 

nuliūdimo va
landoje iauki- 
tis pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

Tek: So. Boston 0304-W

Tai vis 
' esąs. 

Kitas
i “Kodėl 
kuomet

I jo kelionės išlaidas, kad tenai j'
v“X 'Žemiau Muo'h Biznio lotai- i 

Unistais) visur eina didžiuma, 1 H1\ • . i'useiKa visaip suki ( . e e #
r tik jis vienas yra tuom Mai- !,eJ0SL; ■ PradeJ° Pasakoti to- gy Skelbimai Tilpo Darbiniu-1 kius daiktus, kurie neturi me-i, . v niv ■

ko bendro su pastatytu klau- KŲ KdlCndonUJC UZ I93Z M.1 
simu, ir darbininkų prispirtas, ____ ______ ■ !
vos tik išstenėjo. Todėl neva-!—-------------------------- - - -!

| žiavęs, kad Lietuvių/ Centro! 
Biuras kritikavęs skloką. Ką! 
tatai reiškia ? Reiškia, kad | 
Prūseika savo prižadu važiuo- j 
ti į Maskvą Uorėj o prigauti' 
Centro Biurą, kad Centro Biu
ras jo nekritikuotų ir leistų 
oportunistams liuosai varyti 
skaldymo darbą.

Taipgi Prūseika negalėjo 
praeiti pro Amerikos Komu
nistų Partiją, pirmiausiai < iš-

. Poplar 754b 
'f . '

■A

gra«ohhj8-hnuErtakeh
litbnlkjKiMnojn Ir UidQjn numtranhi* »tii 
fiaokių Knuiniij. N.orhrtiojl geresnio pu- 
t®tnnvltoi<. ir irt. Juuuįi

galite lotu* Alit. rtiwk’i. kepiniu
ei-rwl»0 Ir ift it!*.

1023 Ml. VeiDun Street 
Philadelphia, Pa.

Telefonai- K*1! ~

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTJ

NAUJAUSIOS MADOS

Laisniuotas Graborius
* * » < I * f

iešium, kuris gali lietuvišką 
isuomenę (ne darbininkus) 

švęsti iš Aigipto. Girdi, visur 
lidžiuma su manim, didmies
čiuose, kaip tai, Brooklyne, 
3hiladelphijoj, Chicagoj, Cle- 
•elande, o tik Mass, valstijoje 
ai su jumis yra bėdos, todėl. 
cad jūs mažuose miestuose 
gyvenate ir nesuprantate jo 
'Prūseikos) išminties. Sulig 
Vūseikos. tik tie yra protingi, 
curie dideliuose įplėštuose gy- 

na, bet tie, kiirię mažės-' 
uose, tai esą dunielįai, nieko . 
žiną ir neiną sU jųom. Mdt/

uitis argumentas. Ji '
jpv. Jį* Įt..i X C ’ :A'

Pasigyrė, kad ? yisfTT stt>- 
ęs už r

LIETUVIU DARBININKU SUSIVIENIJIMAS
(ASSOCIATION OF LITHUANIAN WORKERS)

Boston Sales Company 
Aprėdalų ir čeverykų Kraut.

J.657 No. Main Street --—    ; ,  ---^.
Klemensas J. Navickas :•

Angąnętįi(it;Ąpterį,,;.ka(i , n v BuČeipnėcTr Grgįęrji^. į: : 
jip ešą “.durhi” Jr hieko nehįi-į • 65 Vine Štreėt - : :

gitavęs už ją, bet'tas'hėląba- nąi apie!darbininku^. 
is Bimba jį visuomet 1 skui>L ♦ ' L u
les partijai “neteisingai.”? Bet ' p.ar vienas Riuseikos melas

,! pries K. P., būk tai esąs įstaty
mas, kad K. Partijoje esą ne
valia kalbėti lietuviškai; už

Į pavyzdį jis padavė Cliffsidę, 
N. J., kad tenai buvus lietu
vių kuopelė, bet Partijos at
stovas nuvažiavęs ir visiems 
liepęs angliškai kalbėti, ir del 
to kuopelė pairusi. Bet, kiek 
man teko patirti, tenai buvo 

r smerkiant Partija todėl, > glrtu®k11^ ,;atells> Prisiplakęs 
:ad neatidavė laikraščių' j pri?! Er,e, K'. PartlJ°s del ^votiskų 
etiškas rankas, bet pas prie-i lsrokavl"]«’ »■ kuomet tuos po- 

j. „ • 11. bus Partija verte, kad dirbtųsino; redagavimas provokato-1, . J. , , ’ ... 7’l.»i 1 , .. . . • 1 . KnmiiniRTini narna viptni vprtrjsko buletino, tai nėra jokis į 
prasižengimas prieš Komunis
tų Partiją.

Prūseika gyrėsi, kad visur 
turėjęs didžįumą, visur viską 
tvarkęs, bet ot tas Bimba vj- 
ą biznį sugadino, ir kokiu tai 
^isteriškų būdu Bimba, i 
ras mažumoje, neturėdamas į 
iekur pritarimo, juos apšau-jkad ji kritikavo baltuosius šoT 
ė renegatais ir iš organiza- vinistus;
ijų “išmetė.” Tai'jau didės- pasakyti, kad negerai priimti 
ę nesąmonę nei 10 metų* vai-j rezoliuciją prieš juodveidžius, 
as nepasakytų. įsivaizdinki-' Prūseika netyčiomis prisipaži- i 
e, Prūseika buvo išmestas pa-(no esąs renegatų, sakydamas^ | 
>rastame A.L.D.L.D. kpi susi-1 j.kad “Amerikoje nėra revoliu- 
inkime, kur dalyk&i ythspren- 'cinėS padėties, todėl kad la-; 
ižiami pagal di^|ium^ fbalsų, |bai mažai janki 
> jis sakėsi, kad’ tijiųš (^idžip-1 -muhjstu. Partiją.V Įč( 
ną visur, tai kai^inlz^Aia gilt įselRji* pasii*dqq 
ėjo j j išmesti išj .'di&amzacD jąų (LqVe’stoų^ ‘ir i ketais renega- ■ 

’ Uais.' npį’š jis fražijąsi, Jęajd 'toj 
įiame klaųsinįe

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
M. TEITELBAUM, Manadžeris

įžangą Dieną ir Naktį 50c 
Subatos vakare 75 centai

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

Naująi perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar ati
darė naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa
gerinimais. Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas 'su 
šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsiperini ui veltui! 
MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTARNINKAIS, nuo. 
.10 vąlaji.dos dieną iki 12 vai. vakare.' Trys gariniai 
kanioariai delei išsiperimo: Rusiškas, Turkiškas ir. ga
ro vanojimosi kambarys. Didelis, dringas miegojimui 
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga
rantuotu patarnavimu.

J «

29-31 Morrell St., tarpe Cook ir Deveboisa Streets
I TIES BROADWAY IR FRUSII1N.G* AVENUE, BROOKLYN,! y. Y. 
KELRODIS: B. M. T. oleveiteriu; išlipt ant Flushing Ave. stoties;

B. M. T. subway—išlipt ant Montrose Ave. stoties; visais 
Broadway karais—išlipt ant Flushingi^Lve.

* 0-’rūseika nenuėjo j. Partiją ir 
įeišaiškino Centro^ Komitetui, 
:ad jis pats yra “orait,” o tik j 
3imba “daro suokalbius”! 
>rieš jį. ;

Sulig Prūseikos supratimo,' 
organizavimas sklokos del už
grobimo Partijos laikraščių, 
parašymas keturių ilgų straip
snių, užgiriant suokalbininkus

i komunistini darbą, vietoj vest 
“faitą su mūnšaino bonka,” 
o Prūseika meluoja neparaus- 

, daws, būk juos Partiją dis
ciplinavo už tai, kad esąs ko- 
ki$ tai Įstatymas., sulig kurio | 
ųovalia kitaip kalbėti,, kaip

! angliškai. i
prūseika smerkė* “Vilnį,” j

°s ?
Toliau pasigydė, ‘; kaęi jis kiu 

^sąs labai protingas, ;if tik jis Prūseika1 pasirodo, kąd jis ne- 
rra tinkamas vadovaš lietuvis- turi' nieko bendro su Markso, - 
tai visuomenei. Bet apie lie- ’ Ęngelso ir Lenino mokslu. Jis' 
uviškus darbininkus, kur jie sprendžia apie revpliuęipės pa- = 
uri eiti ir kaip kovot prieš j dėties brendimą ne iš ękono- 
\merikos kapitalizmą, tai p.-i minių sąlygų, ne-iš ekonomi- 
Tūseika nei puse žodžio ne- nes padėties darbininkų kla- 
irisiminė. Jik meilinasi prie sės, bet tik kiek “jenkių” ei- 
Jznierių, smerkia drg. Anga- na su Komunistų Partija. Ma- _ 

rieti už vadinimą biznierių pa- tomai, pas Prūseiką tie 12,- 
000,000 bedarbių, apie tik pat jazitais, ir tik biznierius skai- l 

o lietuviška yisuomene, o dar-į dirbančių po vieną, dvi arba 
lininkai tik turi bovytis bend-1 tris dienas savaitėje sudaVo 
ovės Šerais, kuri leidžia laik- j “gerbūvio padėtį” Amerikoje, 
aštį. . . Tik redaktoriai gali • tik tada bus einama*linkui re-, 
/iską nuspręsti, vien tik jiems voliueinės padėties, kada daug 
luoti kalbėt, kalbėt ir dau
žiau nieko. Kokis tai pasity-

Ą. Atkočąitis 
>Bu.černė ir Grosernė 

81 Sawtell Avenue
Vincas Zinkevičius

Mėsinyčia 
17 Arthur Street

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

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

“PRIEKALE” telpa eilės, apysakos, vaizdeliai ir aprašymai, 
vaizduojantieji SSRS, darbininkų ir darbo valstiečių gyvenimą, 
kovą Ir atsiekimus socialistinės statybos fronte ir Liotuvos, Ame
rikos ir kitų kapitalistiniu šalių darbininkų ir darbo valstiečių 
gyvenimą ir kovą, rašo visais aktualiais proletarinės literatūros 
klausimais. 1 .

“PRIEKALAS” turi nuolatinį skyrių “Socialistinė/ SSR$J Staty
ba,kuriame plačiai nušviečiama socialistinė; SSRS.; statyba, kul-.- 
tūrinės revoliucijos laimėjimai ir aprašinėjama svarbesnių SSRS.. ' 
spcialistinės pramonės, sovehozų ir kolchozų gyvenimas ir aūgimaą. '■ ' 
. “PRIEKALAS” daug domės škiria antireliginei p'rbpagahdai ii“ 
turi pastovų skyrių “Bedievis,” plačiai nušviečia įvaikių .tikybų, ku
nigų. popų, ir kitų darbo žmonių priešų, prisidengusių tikybos 
skraistėmis, veikimą ir darbus. •
“PRIEKALAS” nesitenkina vien dailiosios literatūros, SSRS.

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

gyafija ir Kritiką’ ir ki|.
‘‘PRIEKALO” reguliarus išėjimas ir visų šių uždavinių išpildy- 

mąs pirmiąusia priklauso nuo aktingo mūsų skaitytojų, platintojų, 
bendradarbių ir rėmėju paramos. Todėl reikaiijiga iš anksto užsi- 
pręnunLorpoO “Priekalas,” rinkit jam prenumeratas, visapusiai 
re»i^ j|.
“PRIEKALO” JCamą:

SSRS.: Metanifį-r^ >‘bb-
6 men).;—1 rub. 50 kap> 

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

6 niėn.—1 dol. .
Atskir, .egz.-T-^O ceų|. 

VOKIETIJOJ, ARGENTINOJ
BRAZILIJOJ ir kit,<
' Metaius 1

6 menesiams 54) 
Atskiras numeris lį,

> " ...  " " "

LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

. Tapkite šoferiu ar mechaniku, 
mokite šio amato seniausioj ir (ge
riausioj įtaisytoj mokykloj. Vienati
nė Lietuviška-Amerikoniška Automo
bilių Mokykla, kuri turi garadžiu ir 
taisymui dirbtuvę praktiškoms lelcbi- 
joms ant visokių rūšių taisymo. Mo
kiname general lai visiško perstaty
mo, carburetor ir visas sistemas 
elektros pritaisymo prie automobi- 

pilną mechanikos kursą mokestis labai

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

įvairių karštų gėri
mų, ypač kuomet 
užeisi sušalęs; gausi 
šilumos j v a 1 i a ą, 
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. i : • • <

LU1 vlJftAo

Lu tv in’s Hall yta ♦ 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miesto lietu
viams ir svetimtau
čiams virš 20 metų. 
Taip pat laisniuotas 
Real Estate—pirki
mui ir pardavimui 
namų ir žemių, 
taipgi jvairių biz- ’ 
nių. Mūsų patarna 
vimas prielankus.

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

Cl'«ll''IU|||||||||||Į|l|Į|Į|

VIENINTELĖ AMERIKOJE LIETUVIŲ

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

(Trumpu laiku iimękiname 
viską kas lipk AUTOMO
BILIŲ MECHANIZMO.. | 
Praktika ant vietos.

liardymaa, «utni*yma«. «upr*«t elektriką ir magnetize**, ir ▼atlavlm*
Ir pieną automobilio; mokinėtu dlenomi* ir vakarai* lietuvių jr anglų kalboM 
Mokytojai* yra žymūi ekspertai—L. 7ICHNIAVICIUS, B. J. VAITKŪNA8 tr kiti 
Leidbva (Lięenye) Ir Diplomu gvarantuojame už rcažą užmokėjų. Ilea padeda* 
kiekvienam Prie pirkimo karo. Už*iraiymaa | mokyklą kiekviena dieną nuo 9 ryte 
iki 9-tai valanda! vakaro. I'ledSlipje nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

COSMOPOLITAN AUTO SCHOOL -
121 JL/lth 8TMW Ui Avjeiw NEW YPBJS CJTJ



Puslapi s Šeštas.

VIETINES ŽINIOS
Areštuoti už Suturėjimą 
Boso Peilio, Kuriuo Jis

pasigriebė iš jo $3,150 Dilovas, labai geras daininin-

į Užsimojo ant Streikierio. -—: : ~ . ■ I
Rytoj L.D.S. Jaunuoliu Kokios Lietuviij Sriovės

i nes;
pinigų ir pabėgo. Pinigai 
vo' Skiriami "apmokėt algas 
vo darbininkams.

bu- 
lai-

Kuopos Kostiuminis Ba- ir Kaip Atsineša Linkui 
liūs su Koncertuku ' Bedarbiu Šelpimo?

Rytoj, sekmadienio vakare, 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo Jaunuolių kuopa turi ba
lių. Tai bus nepaprastas ba
lius, o maskaradinis: su apsi- 
maskavimais ir įvairiais keis- j 
tais apsirengimais. Už įdo-j 
miausius bei navatniausius ko- j 
stiūmus bus skiriama trys do
vanos. Galvokite, kaip apsi
rengt, kad laimėt dovaną. Sy- j soCiaHstai. 
kiu bus ir koncertinė progra-j sį-aį organizuoja1 oeo 
mėlė kurią išpildys Aido-Ly-, dirbančiuosius kovai 
ros Choras ir jo Merginų Sek
stetas. ‘ Šokiams, kurie prasi
dės. 5-tą vai., grieš skambi or- 
•kešfPa5.* Bus gardžių užkan
džių i r gėrimų.

Visa tai į 
svetainėje, kampas Lorimer 
Ten Eyck Sts.. Brooklyne.

NEW YORK. — žuvų Dar
bininkų Unijos delegatas D. 
Asch kalbėjosi su vienu pikie- 
tu stręi|cou prįeš žuvies biznie
rių Cooperį. Biznieriaus pati 
prišoko nagais draskyti As- 
chui veidą, bet šis jos nemu
šė. Tuomet pasidarė drąsus 
ir pats Cobperis ir užpuolė 
mušt Aschą. ‘ Cooperis sveria 
200 svarų, 6 Asch ne ką dau
giau per 100; bet Aschas nu- 
kovojo sudribusį biznierių. 
Tuo tarpu pasitaikė policma- 
nas ir pavŲo tolyn Aschą. Ta
da biznierius pasigriebė dvie
ju pėdų -ilgio peilį ir ėmė to
liau vytis Aschą, taikydamas 
•peiliu jnauti Asėhui iš už nu
garos: ’ Įsimaišė keli kiti strei- 
kiėripi ir sbturėjo peilinį bosą. 
Tuo lailju pribuvo keli polic- 
manai ir areštavo tris darbi
ninkus, sulaikiusius bosą su

Pirmadienio vakare, gruo
džio 28 d., “Laisvės” svetai
nėje bus diskusijos šiuo klau
simu : “Ką Įvairios Lietuvių 
Sriovės Veikia delei Bedar
bių?” Gal daugelis iki šiol nei 

i nepagalvojo, ar daro ką -be- 
l darbių sušęlpimo nauudai tau- 
; tininkai, prieš komunistiniai 
j opozicionieriai,! klerikalai ir;

_____ O kuomet komuni- ;
organizuoja bedarbius ir 

i už tuo-
jautinį valdišką visų bedarbių I 
šelpimą ir | už r bedarbių ap- 
draudos ’ įstatymą visoj šalyj, : 
tai kokiais, būtent, .žygiais ko-1 ... ... v. -... j . ■ v■ . i peiliu; bet boso nearestavo.mumstai veda ta kova* uz. be- 1 yi:..'. . . f

Didžiausias Šiuo Tarpu 
Koncertas ir Balius
Kalbant apie dailiškus pa

rengimus, didžiausias šiuo tar
pu tai bus koncertas Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo Tre
čio. Apskričio, sausio (Janua
ry) 3 d., Miller’s Grand As
sembly . svetainėje, kampas 
Grand St. jr Havemeyer, 
Brooklyne; prasidės 4 :3Q vai. 
po pietų. Dainuos d. M. Pa-j 
ruliūtė iš Worcester, Mass.; '

kas, Aido Choro Merginų Sek
stetas, Aido Choras j L. Kava
liauskaitė, A. Velička ir kiti.

Visi šio apskričio nariai ir 
I kuopos privalo prisirengti ma
siniai dalyvaųt tame didelia
me koncerte ir baliuje, ir ne 
tik patys jame būti, bet išank- 
sto visur gyvu žodžiu ir pla
katais garsinti šią pramogą, 
kad sutraukt i ją minias dar
bininkiškos publikos.

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA 4 kambariai, 

kampiniai, visi šviesūs, su maudy
ne ir visais parankumais. Randa 
labai prieinamą. S. Zųbavice, Jll 
Ainslie. St., Brpoklyn, N. Y.
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LORIMER RESTAURANT'""
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokiu Rusiu Šviežus Valgiai, Gaminami < 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium -

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT
Pabandykite!

.SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y. . ■ 5

Šeštadienis, Gruod. 26, 1931

MEDICINOS DAKTARAS

B, BAGDASAROV
200 Second Avė. , ( (

'l’arpe 12 ir 13 gatvių , 
'GYDAU: fKRAil.ld IR LYTINIŲ^ .

- ; . ORGANU ' LIGAS l T > '■
Valandos, paprastamos dienomis nuo 11 
ryto iki 1 po pietų. Vakarais nuv 5. iki 
8 vai. 1 č}eū/iadipniai9. \ nuo 11'ryto' iki 

12 vai. po pietų.
Telef. ALGANQUIN i<G8294 ;

JONAS STOKES ‘ 
Fologrąfąs,

įvyks “Laisvės j darbių reikalus ? . Katrų poli- 
ir į tika yra naudingesnė bedar

biams? ; 1 -
Tuo klausimu drg. D. M. Šo- 

lomskas pasakys įvedamąją 
’i prakalbėlę, po kurios seks lai- 

! svos diskusijos iš publikos.
i Paskleiskite kuo plačiau- 
‘ šiai žinią anie šias diskusijas 

XTT7AXT ta k• • i i11’ P^tys būtinai dalyvaukite.NEW YORK.—Darbininkų | ... _
Tarptautinis šelpimas (Work-i. ^ar priminimas. Dauguma 
ers International Relief) sau-U diskusijas paprastai eina, 
šio 4 d., Harleme, atidarys pir- i ^a}P sakant, tuščiomis rauko
mą savo pieno stotį, iš kurios j aiĮs» neprisirengę (o gal ir ne
bus veltui duodama pienas be- drįsdami) bent klausimus sta- 
darbių vaikams. Jokioj kitoj ; tyti. lai negerai. 1 
Didžiojo New Yorko dalyj nė- • 
ra proporcionaliai tiek daugi - ~
bedarbių, kaip Harleme. C , 
kadangi čia gyvena labai di-1 čĮau ,Pas^.k^ kitoms, 
delis skaičius negrų darbinin
kų, tai mažiausiai ir tėra šel
piami iš miesto iždo bei pri
vatinių buržuazijos labdary- 
bių.

Pirmadienį, gruodžio 28 d. 
vakare, yra šaukiama Darb. 
Tarpt, šelpimo darbuotojų su
sirinkimas su atstovais iš vie
tini# Bedarbių Tarybų, Finų 
svetainėje, 15 W. 126th St. 
Bds aį>t4rta» kaiį> palaikyt mi
nimą pieno stotį.

Tarptautinis Šelpimas 
Apdarys Pieno Stotį 
Bedarbių Vaikam

Darbininkų Delegacijos 
Raportas apie Sovietus

įnamių Streikas del 
Rendu Nupiginimo

Tai’ negerai. Ruošian- 
! tis j diskusijų mitingą, visuo- 
; met reikia pagalvot, kas man 

q i nėra aišku arba . ką aš norė- 
1 ' ’ , Jeigu

i einant į diskusijas darbininkai 
j turėtų panašiai susiformulavę 
klausimus bei savo mintis, tai 
diskusijos būtų gyvas 
blausiai pamokinantis 
kas.

Diskusijas rengia
Lietuvių Komunistų 
Frakcija. > -

NEW YORK. — Sugrįžo 
Amerikos, darbininkų delega
cija, kuri’ buvojo Sovietų Są
jungoj virš du mėnesiu laiko. 
Delegatai išduos pilną rapor
tą masiniame mitinge, šį sek
madienį, 2-rą vai. dieną, New 
Star Casino svetainėje 107th 
St. ir Park Ave., New Yorke. 
Kaipo krizį kenčiantiems dar
bininkams .amerikiečiams, tai 
jie parvežė stebėtinų žinių 
apie milžinišką statybą Sovie
tuose, apie visišką pasinaiki- 
nimą bedarbės ir apie, nuolati
nį gerėjimą darbo žmonių bū
klės Raudonojoj Respublikoj.

MATHEW P. BALLAS INC.
(BIELAUSKAS)
GRABORIUS

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

MŪSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU SALIU, '1R IŠ ČIA 
PASIUNČ1AM t KUR KAM REIKIA.' TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMAJAI PAGALBAI AMBULANSINĮ, AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINE IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIo'mS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETĄ. SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS ( MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUS1M.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENA^ IR NAKTL MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA. X

Randau-i NEW YORK.
ri’hkai kambarių namuose- po 1 
num. 592 Beck St. paskelbė 
streiką prieš savininką Hei- 
r’ą; reikalauja, kad nupigin
tų rendą penkiais doleriais i 
mėnesį kiekvienam įnamiui; o 

, jeigu ne, tai visad atsisako mo
kėti už kambarius. Savinin
kas išgavo iš teismo patvar
kymą, kad trys įnamių šeimy
nos J . __  '
penkių dienų; tuom jis nori 

'nugąsdinti ir kitus įnamius.
Bet .jie pasiryžę tęsti kovą ir 
neleist išmest tų trijų įnamių. 
Šiandien 8-tą vai. vakare 1__
Įnamių ir kitų pritariančių

ir la- 
daly- Raudonasis Bankietas

Sukaktuvės Svarbiausio 
Minių Organizuotojo / > ,

NEW YORK__ Pagerbimui
Komunistų Partijos bolševikiš
ko: Centro Komiteto įvyksta l

V\ n ta l/i nf H O C? 1 /X O A Iz _ '

madienio vakare, . Workers 
Centre,1 35 East 12±h. St.

IŠRANDAVOJIMAI
TONAS ANGLIŲ DYKAI!
PasirandavoĮja 4 dideli kambariai, 

po No. 29 Stagg St. Randa $17.00 
ir daugiau. Taipgi po No. 142 Mąu- 
jer St., arti Graham Ave. . Styrhų 

• apšildomam apartmente, randa $28. 
i 00, 152 Maujer St., Brooklyn, N. Y. 

30.3—306

raudonasis bankietas šio sek- pasirANDAVOJA fornišiuotas kam- i
_______ ____________________ i__________________________________________________ ________ *• i.„ o '

, , Karas MaM^urijoj ; mainie- 
, rių streikas Kentucky; uždar
bių kapojimai-visįir f bedarbės 

j didėjimas; milionų bedarbių 
i alkis. O Daily Worker yra 
vienintelis angliškas^ (dienraš
tis, kuris išiais ir kitais klausi
mais gali pasiekti plačiąsias 
darbininkų minias ir telkti ją
sias kovon už savo klasės rei
kalus. Šiam centraliniam Am
erikos Komunistų Partijos L n v-.* 
dienraščiui sukanka 8 metai UarNJ OUHiazejimaS 
nuo įsikūrimo. Sukaktuvės 
bus masiniai apvaikščiojamos

> barys, apšildomas, didelis, tinka 2 | 
Vi- ypatom, randa būtų po $7 j mėnesį.

, i • • vi ix.ii/tiS iiia/SCSiiiS KalTii
shs pelnas skiriamas užbaigi-1 gildytas $7 i menes), 
mui 'įrengt centro namą ; O NIŠ, 327 Troutman Avė., vienas blo- 
kol nebaigta,'tai visokie; mieš
to ■ valdininkai, r.; gaisrininkų j 
viršininkai ii” kiti nuolat lan- j 
d žioja; baudžia, grasina, kad ; 
“ne- saugu,” reikėsią uždaryt Į 
namą, ir t. t.

• Kiekviena darbininkiška lie
tuvių organizacija privalo pa
siųst bent po vieną kitą savo 
atstovą į šį raudonąjį bankie- 
tą.’

Kitas mažesnis kambarys, irgi ap-
. IG. SVILAI-

kas nuo parko, Ridgewood, N. Y. 
(.300-306)

■ 411.—Mini—— nu—- m—— nu—— ihi—-nu—— nn—— nn—— im——hii —

Neužmirškite ir Manęs ! 
į Dovanom ar patys sau norėda- į 
—: daimantus |

daiktii 
pigiau

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1 •

Nuo 4 .iki 8,
Nedėliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas {čirškinimais

New York o valstijos darbo
y . .v1., { u- • i sausio 3 d., Bronx Coliseum komisionierė Perkins apskaito
turi iŠsikl aust\ ti bėgyje , Anar+ nrak-alhn L-ori TSaorvin Innkriein monPRirkad bėgyje lapkričio mėnesio 

padaugėjo bedarbiai dar 33,- 
000, ir kad dirbančių viduti-

svetainėje. Apart prakalbų, 
geriausi darbininkiški ’ daini
ninkai, chorai ir dramatiški , 
vaidintojai dalyvaus progra- nės algos nupuolė žemiau $25 

V1“’ moję. Ypač pažymėtinas see- į savaitę, pasiekdamos žemes- 
US niškas veikaliukas apie kapi-! nį laipsnį, nekaip net 1922 

bjauru-• metais.
iškil-! Komisionierė, suprantama, 

I kelis kartus sumažina skaičių 
naujų bedarbių. Ji taipgi nie
ko nesako apie tūkstančius 
darbininkų, kurie tegauna tik 
dieną kitą padirbėti. Tikrasis 
milžini^Jtęs < daugumus 'Uždar- 

and 1 b’s> to^ėlį ^ptų nepalyginamai

kaimynų demonstracija prieš I teistinių laikiaščių 
tą namą. Paskleista lapeliai; raus’ Vlsl ruoskrtes i tą 
tarp kitų to paties savininko j mę*________________
ranaduninkų po num. 1262' , .
Lafayette St., šaukiant juos NllnirtO SldUCldlB

3X-I10
jama ir įvairių pataisymų 
muose. < r > .

na

Apvogė Jeskevičiu 
Šeimyną ; / . ’ ,

BROOKLYN • 24 d. gruo
džio atsilankė savotiškas “San
ta Claus” į kambarius Jurgio 
JeskeviČiaus ir jo dukterų He
lenos ir Amelijos, Union Avė. 
Jęskęvičius prirenginėjo kitus 
kambarius tamę pačiame na
me, .j fkuriuos persikraustys. 
Pijmesnieji kambariai 
Užrakinti, 
kai, todėl 
pro langą, matomai, naudoda
miesi , gaisrinėmis kopėčiomis 
iš lauko. Išsinešė visus iki 
paskutinio drabužius senio 
JeskeviČiaus, $15 pinigais A- 
meluos ir kai kuriuos jos pa
puošalus, taipgi Helenos nau
ją žieminį apsiautalą.

, Pasirodo, kad, išeinant iŠ 
/ kambarių, ’ negana užrakinti 

duris, bet reikia užspragiuotl 
langus.

_____ i buvo
Plėšikas ar pleši-

įsikraustė vidun

ir

i . Kaimynas i

I mi pirkti laikrodžius, 
I ar bi ką iš auksinių 
J nokite, kad pas mane 
| sipirksite.

| ĮVAIRŪS LAIK- 
f

I RODŽIAI NAU
JAUSIOS MADOS 
! UŽ PRIEINAMĄ
a
II

KAINĄ

ŽA- j 
nu- į

' I Taipgi taisau visokius
i | žius ir kitus papuošahj 

j Taigi kreipkitės pas mane, 
į stengsiuosi pilnai patenkinti.

I
i

S 

a 

I H 
II

laikrod-? 
daiktus, š

o aš i
1

VIKTORAS JANUŠKA 
127-17 Liberty Avė 

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

■ 1t"HH — Uh •— IIII — llll — IM> —— w — UI. ——— IMI — Hl> — in. — II

I &EW YORK. — Martin .........................
: Weinstein čeverykų - dirbtuvės ' ^25;/u- '
i darbininkų, alga buvo tarp $10 ' ~
1 ir $20^ į savaitę, prie didžiam l . QliSlTrKlVIFNft^ 
sios skųbinimo. Vtvarkos.7 Bet t ylwuLiHUEinvO' • 
savininkams atrodė dar nega-1 ' NEW YORK. — KėtVirta- 
na;t ir jie1 dabar >nukirtb 10 
procentų nuo :tos mižernop, al-i 
gOS. Į I / • < I ' ( I )

dienį trys plėšikai išplėšė 
$3,6001 ’iš Prudential Insuf-’ 
ance' J Kompanijos raštinės,1

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūniiaH ir chroniškas vyrų ir 

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

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

' • New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

ARyto. nuo 10 iki 1, Po pietų nuo 8
C i iki 9 vai. vakare

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

Eina uždarbių ;kapojimas j.4947 BroadjVAy.' Vienas ple-- 
čeverykų darbininkams iri Vi-;| šikąs,’ laikydamas abiejose’ 
sur kitur. < .Siaučiau kreipkitės rahkos'e pb revolverį, paliepė 
į kairiąją čeverykų Darbinin-d:višierii raštinėj 1 esantiems iš- 
kų Uniją, 5 East- 19th i Si.; | keIti rankas''au’gšfyn. Du jd 
New Yoirko. Organizuokitės isėbrai pasiglemžė pinigus, 
kovon. - ' • ■ ■ i Tuo kartu raštinėje buvo 82

Pamokos iš Streikų

Tuo kartu raštinėje buvo 82 
a&ėntai, 10 viršininkų ir dar 

. keliolika kitų žmonių. Apsi
dirbę plėšikai pabėgo.

NEW YORK.- — Atvirame 
forume, sekmadienį,'8 vai. va
kare, Irving (Plaza svetainėje, 
kampjas' IrVing‘ Place ir ISth 
St., kalbės Geo. ^iskind apie | 
patyrimus, gautus; iš didžiųjų 
streikų, įvykusįų angliąkasyk- 
loser Laivrence,. Patersone ir 
kt. Padarys išvadaš, kaip 
Streikai' tūri' b’ūt vedami’' pa
naudojant tinkamiausią, bendro 
fronto taktįkįj ' JžingA veltui.

HOBOKEN, N. R — Du 
vyrai gatvėje primušė laivo 
“Lorrain” kapitoną J. Jeff-

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia- . 

listas išgydo įvairias kojų Ii- f.j 
ęaš, patinimus, gyslų ir są- M) 
narių Įdegimus be . operagi- My 
jos taipgi ir kitas ligas. Mu . 
Kreipkitės pas::

| DR. OTTO MEYER
208 West 54th St.

New York City
Valandoj paprastomis dienomis 

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

: GERAS PATARNAVIMAS
Perkantiems RADIO ar bent kokį ’Muzikali Instrumen
tą (Cash ar ant Credito); Pataiso ir Pianus Tūnija 
.ir užlaiko visus Lietuviškus Rekordus.

';; 11 IĮ JONAS AMBROZAITIS
560 GRANO STREET ' '''' Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA '
VALANDOS:

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

tik susitarus.

Šiuomi pranešu satfo kostum i 
riams. kad t perkėliau savo studi,: 

• ' 1 . naujon vietoti
■ . i po in u m e r iįt

512 Marion St 
kamp- Hroad 
way. Chaunce 
Street stot’ 
Brooklyn, N. ’ 

‘ Naujoj viet
s 1 u *1 i j a dai 
goriau įrengi 
todėl paveiks, 
padaromi ku< 
puikiausiai.

512 Marion 
BROOKLYN,, ,N. Y. 
Tel. Dickęns 2-1182

*adwa

SKAITYKIT, PLATINK) 
“LAISVĘ” .

Telephone, Greenpoint >-2320

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER
LAJDOTUVIU DIRKKTOmrJi

ISbalzamuoja ir laidoja numirusiu* 
ant visokių kapini,; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

, t f

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y.

±13111 O

Tele*hone, Stagg t-444*

A. RADZEVIČIŲ 
GRABORIUS 

, (UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenu
(Arti Marcy Avenue) 

\ • BROOKLYN, .iii T; '

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.

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

Sekmadieniais, nuo
12 iki 3 valandai po pietų 

Tek: Tėmpkins Square 6-7697

(?”=■

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gėry Cigarų 
Mylėtojai!

Kaip Brooklyne, taip ir 
kituose miestuose, biznio 
u^vedirhuose, kur rūkymui 
medegos yra užlaikomos, vi
sur reikalaukite :

Ii Nau joky Cigarų i

Petras Naujokai*
Savininkas

JONO-. ARBA
PETRO

•i ) Kainos po}
10c ir 15c

Tai

LIETUVIŲ 
IšDIRBYSTftS

CIGARAI

Mūsų išdirbyštė savo, ci
garų gerumu įsigijo pbpu- 
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.1 \
P. J. Naujokų Cigarų 

Dirbtuve t.
361 Broadway,

Brooklyn, N. Y.

DĖK A VOJ U ^PACIENTAMS' >•
Aš dėkavoju yisie'ms draugams už jų kreipimąsi prie 

manęs; del mano, profesijas patarnavimo Jų sveikatai 
praeityje ir aš pasižadu taip pat ateityje patą^nauti 
jiems savo profesijos srityje, kaip aš tarnavau per 28 
metus. i i < ' ' -

DR H
2220 AVENUE J

Valandos: nuo 1 iki 3

M END LOWITZ ,
BROOKLYN, N. Y.

po pietų jr nuo 6 iki 8 vakare

Telefonas, Midwood 8-6261
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MOT. LAUKUS, Fotografas
214 Bedford Ave., Brooklyn

Tel. Ci tee point 9-7831
Gerinusia Studi ui Hr<>.>klnnc Ateiki: /’.r s-' ■••t

SIQE3O

viduriai užkietėję j
{ t ' i j 4 4 t f <

Kęndrick’s Herb Laxhtive Ylįį Padaryta iš 
Grynų žolių ir Neturi Savyje Jokių Chemikai^), 

šiais raistaif? neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint natūrali vidurių malimų. Nereikia virint, o tik 
sumaišyt su vandeniu ir užgert einant gult. Visiškai , nekenks
mingas, išgalima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip 'ir suaugu
siems. Kaina ..................................... . per pastą 45c.

Kundroto aptieks yra didžiausia ir seniausia vaistini. 
Mes specialistai sutaisyti daktarų receptus, ir užtikti- • 
nam, kad sudėtine^ šių receptų dalys, gydytojų užsa

kymu, yra naujos, tyros ir geriausius. ,

I

Mes

229

taip pat turime žolių ir gerą sandėli gyduolių. Kiekvienų 
kartą reikalaujant, kreipkitės:

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

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

likirpkit i| skelbimu ir prisitskit karta su , atsakymo.

l




