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KRISLAI
Galutinas Bankrotas. 
Nauji Nariai į A.L.D.L.D. 
Nauji Karo Manevrai. 
Maskva Turi 4,000.000

Gyventojų.
Rašo D. M. Šolomskas

.Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

lše«na Kasdien, Apart
Nedėldienių

Darbininkai Vitų Salių. 
Vienykitės! Jūs Nieke 
Nepralaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasauli!

A.L.D.L.D. II Apskričio me
tinis suvažiavimas atsibuvo 27 
d. gruodžio, Bayonne, N. J. 
Prie suvažiavimo, suprantama, 
rengėsi prieškomunistinė opozi
cija. Jų rankose buvo apskri
čio svarbiausios vietos—sekre
torius A. Matulevičius, o į pir
mininko vietą jis pasidėjo savo 
pagelbininką Grigą. Jie nepaisei 
A.L.D.L.D. reikalų ir mūsų or
gano “Laisvės,” o net bjauriau
siu būdu dirbo del “Naujosios! 
Klampynės.” Suprantama, ren
gėsi ir kuopos, kad neįleisti dau 
giau tų priešų į apskričio ko
mitetą. Suvažiavo 88 delega
tai nuo 22 kuopų. Bet Prusei- 
kos pasekėjai susivežė visus sa- ' 
vo elementus, net tuos, kurie j 
jau apie pusė metų, kaip išmes- į 
ti iš A.L.D.L.D., pav. J. Jaku- 
fomj. Pribuvo ir prieškomunis- 
tinės opozicijos sekretorius, biz-1 
nierius GarbaČauskas, kuriam 
kuopa apie 3 mėnesiai laiko at
gal įsakė į 30 dienų atsirube- i 
žiuot nuo “sklokos,” o kitaip 
bus metamas laukan. Nuo to 
jis daugiau akių neparodė i 1 į 
kuopos susirinkimus. Ir, ve, į 
spėka norėjo pasiimti suviažia-l 
vimą.

Delegatai pareikalavo rinkti
mandatų komisiją. Matulis, | NuŽlldČ Dll Komunistu

• Grigas ir kompanijukė būtinai Į 
skirti. Eina apkalbėjimas. Jie! —
duoda kalbėti prašalintiems ei e-Į 
mentams. Tas parodo, ką jie! BEKLY1L 
būtų skyrę, ^agaliaus, maty- Į Schwante pranešama 
darni, kad visi 
mūras reikalauja, kad jiems leis g0Ve du komunistu, 
tų rinkti komisija, Matulis už-!
komandavo: “Eikim laukan, ei-i a va)stieči susirinkim0. 
kime laukan! Na, ir įsmarsa-!
vo viso labo 7 delegatai,—trys I------------------
nuo 138 kuopos su Cibulskiene e
priešakyje ir 4 nuo 77 kuopos! NpnQlCQnf TpfOfft Hat- sa^i Steponavičium. O suvažia-1CIUIV, 
TAię pasiliko 81 delegatas nuo!

20 kuopų.
Tai didesnio bakruto prieško- 

munistinės opozicijos negali bū
ti. čia juk prieškomunistinės 
opozicijos centras. Jtj rankose 
buvo svarbiausios apskričio ko
miteto vietos, bet negelbėjo.

Nudėjo Anglies 
Baroną Agentą

CHEVROLET, KY. — 
Gruodžio 26 d. čionai Na- 
cionalės Mainierių Unijos 
organizatorius, d. Hutton 
dalino lapelius delei ma
sinio susirinkimo ir delei 
rengiamo streiko. Jį už
puolė anglies baronų mu
šeikos, kurie vadinasi “še
rifais.” Mušeika Owen 
Sizemore pradėjo revolve
rio kotu daužyti draugui 
Huttonui per galvą. Pa
starasis gynėsi. Prasidė
jo imtynes. Pasigirdo šū
viai ir mušeika’.krito ne
gyvas.

Drg. Hutton tapo areš
tuotas. Taip pat suimtas 
kitas mainierys ir abudu 
kaltinami žmogžudystėje.

VISI JAPONIJOS ŽYGIAI IR SIEKIAI MANDŽŪRIJOJ NUKREIPTI PRIEŠ SSSR
New York “Times” ko

respondentas rašo iš Harbi- 
no, Mandžurijos, labai įdo
mų analyzą apie Japonijos 
karą Mandžurijoje. Hallet 
Abend, kuris, beje, visuomet 
pasižymi priešsovietiniu nu
sistatymu, šį sykį garsiai pa
reiškia, kad Japonijos žy
giai Mandžurijoje nukreipti 
išimtinai prieš Sovietų Są
jungą. Sako, kad tą atvirai 
kalba patys Japonijos karo 
vadai. Tik bėda esą tame, 
kad kol kas, kitos valstybės 
dar nepilnai įvertiną reika-įV1CXX JI A V XXI XCXX X v v X VXJLICX X V/AAXCA , 

jlinguma dabar pradėt karąlgiasi.

prieš darbininkų tėvyhę, kol 
nebaigtas Penkių Metų Pla
nas. Japonija esanti persi-1 
tikrinus, kad greičiausioj at
eityj visos kapitalistinės 
valstybės prieis prie tos pa
čios išvados ir suvienys spė- į 
kas bendram puolimui antį 
Sovietų Sąjungos.

Ponas Abend pripažįsta, 
kad Sovietų Sąjunga gi de
danti visas pastangas karo 
išvengti. Pabrėžia jis, kad 
karas prieš Sovietų Sąjun
gą neišvengiamai ateina ir 
Japonija sušilus prie jo ren-

Atydai Visą A.LD.LD. 
Kuopą Viršininką

POPIEŽIUI SMUNKA BIZNIS, TODĖL JIS ŠAUKIA TALKON PROTESTONUS
— Iš sodžiaus) 

, kadį
delegatai kaip tenai kruvinoji policija nu- .—Gruodžio 26 d.

i----- - - Drau- 5Qo metu nuo katalikų baž-
' gai tapo nušauti už sušauki-

VATIKANO MIESTAS, 
suėjo 1,-

nyčios tarybos susirinkimo 
mieste Ephesus. Tame su
sirinkime tapo prakeiktas 
“bedievis” Nestovius, Cons- 

i tantinopolio patriarchas už 
lano Mainieriai - Laikė tąi, kad jis netikėjo jog, Ma-
ir- v « • • nu* • riJa £TaIej° uzsiveisti ir pa-Viešą Masinį Mitingą gimdyti kūdikį be jokio vy-1 

ro pagelbos; Kas met sitas 
--------  i įvykis švenčiamas, kad iš- 

WALLINS CREEK, KY.Ik51,u® Marijos “nekaltybę.” 
. . j Bet kaip padavimai parodo,;

Draugai, siųskite nau
jus narius į centrą, ku
riuos gavote vajaus metu. 
Mums reikia būtinai pa
daryti atskaitą, kaip sto
vi vajininkai, nes iki šio
lei buvo skelbiama tiktai 
pasekmės “Laisvės” ir 
“Vilnies”. Kada sužinosi
me, kiek gavo balsų aps
kričiai už naujus A.L.D. 
L.D. narius, tai paskelbsi
me į daiktą sudėjus visus 
balsus. Negalima tą pa
daryti, pakol kuopos ne
praneša, arba neprisiun- 
čia, kiek jos turi turi ga
vę naujų -narių. Padary
kite ta ne vėliau 15 d. sau v 
šio.

D. M. šolomskas.
ALDLD Centro K.
Sekretorius

I SOVIETŲ SĄJUNGOS PENKIŲ METU I PLANAS MARŠUOJA PIRMYN, SUDAUŽYDAMAS PASKUTINĘ PA SAULIO KAPITALISTU VILTI '•44

Kelios dienos atgal buržu-) Napionalio kapitalo įvedb- 
į azinė spauda pradėjo džiau- j mas turi pakilti nuo 16,100- 
i gtis, kad Sovietų Centro P. • 000,000 rublių iki 21,100,- 
I Komiteto susirinkimas nu- 000,000 rublių. ;
1 tarsiąs palėtinti Penkių Me-! Valstybės budzetas 54,- 
tų Plano vykinimą. Bet da- 358,000,000 rublių; gi 1931 
bar New York “Times” ko- rnetų budzetas tesiekė 20,- 
respondentas praneša apie , 500,000,000 rublių.
paskelbtą komiteto tarimą. -^ai ^nnlziniskas pr<>- 
Nuliūdusiai korespondentas! Sr(;Sas visoj Sovietų Sąjun- 
pripažįsta, kad jo pranašys-j pasistatytas atsiekti 
tė ir pranašystė ir viltis vi-; 32 metais.
sų pasaulio kapitalistų neiš-!----------------
sipildė. Paskelbta 1932 me-! ImnprialictinH Tautu 
tams programa parodo, kad ! WenaUSnne 1 dUl¥ ■ lį

21,100,-

1500,000,000 rublių.
Tai toks milžiniškas pro

j Penkių Metų Planas bus pil- į [yga LeiS JaDOIlijai'' 
, nai pravestas gyvemman į i * P, 9 r *

.... * Užgrobti MandžūnjąPlieno Pramone Tebesmunka Inas didelis pakilimas pra- ‘ 
--------  monėje ir visose gyvenimo 

Jokio galo nesimato smu- srityse. t 
kimui Amerikos pramonės, skelbtos skaitlinės: 
Per paskutinę savaitę vėl -- - -
nukrito keliais nuošimčiais įajs §aiįęS įplaukos turi pa- savo karo frontą. Betgi 
plieno isdirbystė ir dabar sįekti 49,200,000,000 rublių, Tautų Lyga nutarusi nieko 
tedirba 25 muos. savo paje-!0 1931 metais tebuvo 37,-į nedaryti AZiam Amoinlrnc icfn- r->zxzx i t ! •»■ . -.w.
rijoj tokio šios pramonės su 
sniukimo nėra buvę.

GENEVA. — Iš Mandžų- 
rijos gautas pranešimą^, 

j kad Japonija atsiuntė dau* 
Nustatyta, kad 1932 me-igiau kariuomenės ir plečia

Štai ką sako pa-

Visoj Amerikos isto- 800,000,000 rubliu.• V • — 7 7 v

Kaip ten nebūtų; šiemet 
per šias sukaktuves popie
žius Pijus XI iškepė ilgą 
naują encikliką, kurioj pra
keikiami visi “nevierninkai” 
ir bedieviai. Papa baisiai 
susirūpinęs katalikų ir visų 
bažnyčių biznio seikimu. 
Mokslas ir bedievybė bažny
tiniams parazitams neduo
da ramybės. . i
i.JSWSfti W*. Mlimi 
ir pro tęstomis grįžti atgal | Paskelbė Bado Streiką 
po Vatikano globa. Jis ma- į pĮ-įgg Terorą 

.... — ----- - — —o—AT . . TT . i xxwxp :no, kad bedievybė taip smar-1 
Aiškus dalykas, kad nariai iš 77 Nacionale Mainierių Uni- į tai tamsiam stalioriui Juo-1 kiai pliekia dievus ir vėl-j 
ir 138 kuopų privalo suvaldyti ja laimėjo svarbų mūšį. 27lzapUj buvo primesta nėščia nius, jot? tik visu krikščio- 
tuos savo delegatus. | d. gruodžio ji sušaukė pir-1 Marija. C . ‘ , .. "

Savo tiklo apgynimui Grigas, I viešą mainierių masinį j ženatvės jisai nežinojo apie I lės- laikinai išgelbėti burtų 
K. Steponavičius begėdiškai me- ■ susirinkimą Harlano pavie- tikrą Marijos padėtį. į ir apgavysčių biznį, 
lavo, būk A.L.D.L.D. konstitu- i te ir sėkmingai atlaikė, ne- 
cija nusako, kad konferencijoj ’ paisant kruvino teroro. Į 
mandatų komisijas skiria aps- į mitingą. suėjo šeši : 
knties pirmininkas, o ne dele- . J
gatai renka. Tegul bile narys j Biaimei ių.
perskaito A.L.D.L.D. konstitu- į tarta eiti į streiką sausio 
ęiją ir neras to. Konstitucija 1 dieną, 
sako “techniškos darbuotės va
gą išdirba patys apskričiai sa-! . ...
vo konferencijose ar komitetuo- tino Kentucky mainierių 
se.” į streiko eina smarkiausiai.

---- ;— i Dar niekados šios valstijos 
Pereita savaitę į A.L.D.LD. | majnieriai nebuvo parodę 

Centrą pr.siuntė sekamai nau-, t ki entuziazmo už kova 
jų narių. Drg. Siurbis is Yon-i . v n . .
kers, 2 narius; draugas Valin-|Pries a <i lr vel8*1J^« 
čius iš Pittston, Pa. 3; drg. P. 
Suplevičius iš Montreal© prane- 

.šė, kad dd. Mačionis, žukaus-; 
kas, Kilikevičius ir Plačioms j' 
137 kuopą vajaus metu gavo 13 
naujų narių. Draugas M. Ja
navičienė iš | Washington, Pa. 
gavo 5 naujus narius į 236 kuo
pą; drg< iš $ao Paulo, Brazili
jos, 14 nkuju narių į 41 kuopą. 
Ir keletas kuopų prisiuntė po 
vieną naują narį. Tai geras an
tausis Pruseikoms, kurie trokš
ta A.L.D.L.D. pakrikimo.

tuos savo delegatus.
Pranešama, kad Lenkijoj 

Grodno politiniai kaliniaiSakoma, , kad laikeI niškų tikėjimų vienybė ga- ke]bg ‘badavimo streika mažėti ant 7 nuoš. 
uqjji nP7inmn fimo i Ine. m Irinai leo'nlhnti hnrrii 1 _ .. *■ >

4r apgavysčių bizni. prieš baisų terorą kalėjime. Į 
.Į streiką stojo 150 kalinių.

’šimtai; Komunistai Bruzda 85 Nuoš. Darbininką į Patersoniečius Patiko
Vienbalsiai «-! W Nelaimė

ez ........................................
Chilės Respublikoj į

Prisirengimas prie visuo- SANTIAGO, CHILE.
Pereito šeštadienio nak-

BAYONNE, N. J .

Ėedarbių Taryba ren
gia demonstracijas šian
dieną, o po demonstracijų 
bus bedarbių ir namų nuo 
mininkų šusįrinkimas La
bor Lyceum svetainėje, > 

’72 W. 25th St. Susirik 
kimo pradžia 7:30 valan
dą .vakare. Ateikite visi 
ir visos, bus aptarta, kaip 
sėkmingiau kovoti už ran
dų nupiginimą ir bedarbių 
reikalus. Bayonnėje yra 
apie 8,000 bedarbių, jų ir 
jų šeimynų padėtis sunki.

Vienas iš Rengėjų.

Nacionale Pramonės Ta- tį automobilium važiuojant 
Stebėtino gyvumo pradėjo: ryba ^skelbė raportą apie ištiko nelaimė drg. J. Bim- 
rodyti Chiles komunistų vei 
kimas. Nepaisant kruvino džiai krizis plaka visą Ame- 
valdžios vedamo teroro, ko- ?k°s Proletariatą. Iš visų 

J dirbančių darbininkų tiktai 
munistai laiko masinius mi-! 14 nuošimčių dirba pilną 
tingus ir organizuoja dar- ^aiM gį 35 nuoš. tedirba 

dalį į laiko. O kuomet dalį
• bininkus kovoms. .^ Bėgyje iaiko tedirba, tai tik už dalį 
! paskutinių kelių savaičių jau ir mokėt tegauna. Vadina- 
' , ., v. / n' , si, uždarbis darbininkų šei-
(dvidešimts draugų padėjo mynų sumažėjęs;ir tuo būdu

! darbininkų padėtį. Šis ra-j bos, patersoniečio, šeimyną, 
portas parodo, kaip skaud- Draugė Bimbienė sunkiai 

sužeista ir guli Doverio li
goninėj. Kartu važiavo ir 
d. Pocius. Jis irgi sužeis
tas, bet ne taip sunkiai.

' si, uždarbis darbininkų šei-
. J° mynų sumažėjęs; ir tuo būdu 

galvas} kovoje už prbletaria-1 jų vargas didėja, h : ■ . • j J •• 1 ' "i J J i ■ įC? I . t J t 
to reikalus

~į Chicago] Paskersta 70 i • 
Dokumentai iš ChinijosZmonil!1931 Melais

Vokietijos Socialdemokratai 
Už Susitarimą su Fašistais

BERLYN. t— Čionai pa-k 
skelbta, kad Vokietijos Sp-; 
cialdemokratu C’entralinio 
Komiteto susirinkime dide
lė dalis vadų stojo už suda- 
' rymą “Nationals valdžioj’. 
I Tos- valdžios jpremjeru paši- 
| liktų Bruening, bet į kabi-

Komunistų Partijos orga
nas “Daily Worker” prane
ša, kad gavo ir paskelbs ma
nifestą ir tarimus nesenai 
atsibuvusio Chinijos Sovie-

Jungtinių Valstijų imperia-i 
listai ruošia viso karo laivyno 
t r i jų m ėn e si ų manevrus. 
Jie atsibus Ramiajame Vande
nyne, prie Hawaii salų, ir Ca- ■ 
lifornijos pakraštyje. Tai pri-! 
sirengimai prie karo. Manev-1 
rų metu -bus išleista desėtkai 
milionų dolerių, šiems reika
lams valdžia nesigaili pinigų,
bet badaujantieme bedarbiams i Bet kadangi Maskva yra ne | įų Kongreso. Tai labai svar- 
ir jų šeimynoms nieko neduoda, tiktai centras Sovietų Sąjungos,!, Hokumontni noo šis hn
Rengkimės prie 4 d. vasario de- bet centras viso pasaulio darbi-1 uunuinentcu, ireb un
monstracijų kovai už bedarbiti: ninku judėjimo ir ten nuolatos vo pirmutinis Chinijos So-
reikalus. j yra daug svečių bei delegatų su vietų kongersas ir suorgani-

. --- . j variais, reikalais, tai Maskvo- ^avo laikiną Sovietu vald-
“Tim®so” kor?s-He nuolat Agy^ną ,iki 4>°t°?>00° I Žią. Gi po Sovietu‘vėliavapondentas W. Duranty praneša, i žmonių. Ar tai galima stebetią, • . J ,. T *- .

kad Sovietų Sąjungos sostinė kad trūksta butų? Pirm revd-! Sldndien jau gyvena apie* 70
raudonoji'Maskva turi nuo 3,- liucijos Maskva turėjo tik apie 111 ihohų chmų valstiečių ir
225,000 iki 3,500,000 gyvėntojų. 1,500,000 gyventojų. darbininkų.) ; <

uasaulio darbi-1 būs dokumentai, nes šis bu- r i • ,. p,

■/ *■

CHICAGO, ILL.—Gengs- neta taįp pat ieitu hitleri- 
terių,. butlegerių ir požemi- njai fašistai, 
nio pasaulio gyventojų ka- 

i prieš Japoniją.
J Leidžiama Japonijos plėši- 

. .Elektros jėgos bus pada- kaip užgrobti Chinijos terP 
i ryta 17,000,000,000 kilovatų toriją. O tas tik dar kartą 
valandų; gi 1931 metais te- parodo, kad Mandžurijoje 
buvo padaryta 6,000,000,000 
kilovatų valandų.

Individualio darbo išnašu- 
mas turi būt pakeltas ant 
22 nuoš.

Gamybos išlaidos turi su!

Apsėtas žemės plotas pa-į Indusus 
vasariniais javais turi pa
kilti ant 5 nuoš.

Medvilnės apsėjimas turi 
pakilti ant 14 nuoš., o run
kelių ant 13 nuoš.

Traktorių stočių skaičius 
turi pasiekti 3,100, o iki šiol 
tebuvo 1,400.

Valstybės gyvulių augini
mo ūkių skaičius turi pakil
ti ant 40 nuoš.

Kiaulių 
skaičius 
200 nuoš.

Įvestas
lizuotą agrikultūros sekciją) 
turi pakilti nuo 3,600,000,- • 
000 rublių 1931 m. iki 4,300,-1 
000,000 rublių 1932 m.

Geležinkelių dar bininkų 
skaičius turi paaugti ant 13 
nuošimčių.

Į geležinkelius įvestas ka-! 
pitalas. turi pakilti ant 17 Į 
nuošimčių. . .

Vartotojams reikmenos £a nutarė pakviesti Jungti- 
turi padidėti nuo 27,200,- nes Valstijas dalyvauti tarp- 
000,000 rublių 1931 m. iki tautinėj’ konferencijoj, kuri 
35,500,000,000 rublių vertės 1 Hagoj delei reparaci-

Japonijos įsigalėjimas daro
mas su pritarimu Anglijos 
ir Franci jos, nors, tiesa, del 
svieto akių šios valstybės 
neva protestuoja.

i Užmušė Aštuonis i

auginimo ūkių 
turi padidėt ant

kapitalas į socia-

nuošimčių.

turi padidėti

^7rgLS.nGXrųsi^iaur«s Gener«,ai Rasina 

rėmimuose vartojama ne tik j 
revolveriai bei šautuvai, bet 
taip pat ir kulkosvaidžiai.

FRANCIJOS GYVENTO
JŲ SKAIČIUS

PARYŽIUS. — Šiandien 
Ęrancija tur 41,834,923 gy
ventojus, arba 1,091,000 dau
giau, kaip dešimts' metų at-

Karą prieš Japoniją
SHANGHAI. — Šiauri

nės Chinijos generolai Feng 
ir Yen reikalauja, kad Nan- 
kingo valdžia tu o j aus siųs
tų šimtą tūkstančių kariuo
menės gynimui miesto Chin
chow prieš japonus. Jie sa
ko, kad Japonija yra užsi
mojus užgriebti. visą Man- 
džuriją,! jeigu ji nebus at
mušta nuo Chinehow.. »

1932 m,.
Sovietų Sąjungos darbi

ninkų skaičius turi 
nuo: 18,700,000 iki 21,000,- 
000.

Darbininkų algų generalė 
suma turi pakilti nuo 21,- 
100,000,000 rublių iki 28,800,- 
,000,000 rublių.

Apšyietos ir kultūros rei
kalams išlaidos turi pakilti 
nuo 6,600,000,000 rublių iki 
9,200,000,000 rublių.

Gyvenamų namų budavo-

pakilti

PESHAWAR, INDIJA.—; 
Gruodžio 26 dieną Anglijos 
kareiviai užpuolė taip vadi
namos “Raudonmarškinių 
Organizacijos” susirinkimą. 
Be jokios atodairos buvo 
šaudoma į beginklius žmo
nes. Aštuoni indusai ant 
vietos nušauti ir daug su
žeista. Vadinasi, Anglijos 
“nacionale valdžia” su Mac- 
Donaldu priešakyje tęsia 
kruviną politiką darbiečių 
valdžios, kuriai vadovavo 
tas pats budelis socialistas 
MacDonaldas.

Kviečia Jungtines Vaisi, 
į Tarp. Konferenciją

PARYŽIUS. —Tautų Ly*

ei jų ir karo skolų klausimo.* 
Spėjama, jog Hooverio val
džia siųs konferencijon sa
vo “dabotoją.” Bet tas 
Wall Stryto atstovas, žino
ma, bus tikra spėka kuri 
tampys diplomatinius 
lūs.

S1U-

Gaisre Žuvo 5 Žmonės
SPRINGFIELD, MASS. 

—Gruodžio 26 d. supleškė
jo New Court Hotel. Gaisre 
sudegė penki žmonės, kurie 

jimas turi padidėti ant 100 tuo tarpu pasitąįkė būti ho“ 
nuoš. , , . ( telyje. ( <

\ ..

i
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t$i įgyja politinį charakt’e- 
rįį; i . Politiniai streikai vis 
dąugia<U; i kartojami l;ajpo 
:darbininkų klasęs atsąky- 
mas į buržuazijos jpupli- 
mą... -Sųšąudynįas < bedar
bių demęhstracijbs ?Freiyąl- 
dę: i. i^aulį| ipolitinp streiką 
Cekoslįvak-i j o je. Ispanijo
je ekonominiai streikai veik

nąs tiktai ant duonos ir van- i 
dens, bet mes gyvenam jau | 
antras mėnesis ir gaunam val
gyt mėsos pakankamai kas 
dieną. Gaunam kartą į savai
tę vištienos. Gaunam sviesto, 
medaus, pieno, cukraus, duo-j 
nos, sūrio, kiaušinių, džiovintų 
vaisių, tik žalių vaisių nėra. 
Balčiūnas išvažiavo Į Maskvą i ypatingai 
ir rašė laišką vienam draugui I Rugieniaus rpettnią.. rupoftąs 
1 Lf.!'1.1'8-’ je!Fu Sovietų i buvo gana rūpestingai prirenj^

t T-U-----------

Iš A.L.D,L.D. t 17>4o9 Kuopos 
Metinio Susirinkimo

Gruodžio 20 d.; įvyko metir 
nis kuopos susirinkimas, ka
me ipvo padaryta peržvalga 
praėjusių metų darbuotės, 

i sekretoriaus df^.

i!

nonws Kapitalistinį pasaulį pur-'didėjo Ąnglij.oj, ,Vkjefijpj, 
months. $3.00 .į to dar negirdėtas žmonijos Lenkijoj,’čPrancijoj, Jungti

nėse Valstijose ir eilėje ki
tų kapitalistinių valstybių.

Šios kovos netiktai įgijo 
masinį chrakterį, bet įro
dė, kad nepaisant bjauraus 
fašistinio tęroro,. kaip, Len
kijoj, proletariatas laimi 
savo koVas, jeigu yrą, gerai 
pastatytą^ ben<^^a^ Arqntas 
iš apačios po vadovyste Ko-

. , . . , „ . „ 1AO. . . n,,. r! istorijoje ekonominis krizis.Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at J J
•f* Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879.

LENKIJOJ
f.' Pasmarkinime Kovą Gynimui Sovietą Sąjungos

, nįų teritorijų, ko Lenkijos 
imperializmas labai trokšta.

į4 Lenkijos likimas bus iš- 
i spręstas Mandžurijos lau
kuose,” rašo žymus pilsuds- 
Hninkas Mackevitz. Jo sen
timentą užgiria kitas fašis
tas, Studnitski, kuris sako : 
“Jeigu japonų ginklai sunai-

.Į Pasaulio Darbo Mases!
Imperializmo Armijų 

Kareivius!
Dragai:

Fašistinėj Lenkijoj karo
teismo budelių mašina vei- 
kiavYisu smarkumu. Daž
niau'ir dažniau darbininkai 
ir.Vąlstiečiai atvaromi nupins bolševistinę Rusiją, tai 
Yr * * a Vienatinė bausmė, i laiminsime. tuos gink-1 
kuria tas teismas paskelbia,. , ,
tai.^n-tw pakorimu. I me* Jonijos pergalę ant

Lenkija, Vakarinė Ukrai-i carizmo 1905 metais* Išim- 
na‘ir Vakarinė Rusija vis įtinu  jų teismų masinis žudy- 
labiau ir labiau apklojamą į mas darbininkų ir valstie- 
karfųvių girią. Lenkijos i čių, iškilimas viršun mela- 
buVŽųazija ir jos fašistinio! gingų pacifistinių valdžios 
diktatoriaus Pilsudskio vai- frazių yra aiškiausias įro
džiauieško naujo ginklo ko- elymas jos smalkaus besi- 
vai prieš didėjantį darbiniu- rengimo ginkluotai inter- 
kų itį valstiečių masių revo-1 vencijai prieš Sovietų Są- 
liuęinį judėjimiĮ ir prieš pa- jungą, 
vergtųjų žmonių tautinio 
pasiJĮuosavimo kovą, ką va- Komunistų Partijos revoliu-, 
do velija organizatorius pro- cinės Lenkijos masės veda 
letarinės revoliucijos Lenki- plačią kampaniją prieš iš- 
j o j'.-r-Lenkijos Komunistu imtinuosius, teismus, ' prieš 
Partija. ’ t. į aštrų fašistinio teroro gink-

Ląpkričio 27 d. Pilsudskio j ją, prieš rengiamą puolimą 
valdžia papildė masinę ant Sovietų Sąjungos. Toj 
ž mpgžudystę, nuteisdąmąt J<ąmpanij o j, jie. pumaskuoja- 
o vįHiaus pakardama septy-.(niekšiškus Socialistų "Parti-

Draugai! Po s vadovybe

Virš 40,000,000 bedarbių 
būržuazineše J.šalysei' ; • (Per 

į j pastaruosius 13 mėnesių, tai 
įj yra laikotarpyje Profinter- 

! no VII ir VIII plenumų, 
daug. Jęąs nąujo įvyko pa- 
saulinianpte darbininkų -judė
jime. ,, Drg. A. Lozovskis, 
sekretorius revoliucinių urii-' 
jų Internaeionąįą, pleiskę m.p^djofeĮ j ten. 
daug davinių gruodžio pra- kijoje i930 ^etais 6 
dzioje Trofinterno posed- mįnJesiu,g buvQ 36 Fdidęli 

zll2?.SeJ . . .. , • streikai, iš jų 19 su 53 nuo-
Viespataujanti klasė ban- įsimČiais streikavusių dar- 

z 1 za rvzA 1 IazaL1 ei i n lri»im/-A rlntini • *1 'i • • M'rr i •

’ bimnkų laimėta ir 17 strei- 
„ Eina gen- pralaimėtą. Gi 1931 me

dalis puolimas ant uždarbių, nuo | gegužės iki 30 
įtūžęs algų kapojimas. Per pep0S> buvo 59 streikai. Iš 

; pastaruosius du metus Jim- jų 40 ilnai iaimeta ir 8 da
gtinių Valstijų dąt’binm- jįnaj, .viso apimanti 81 nuo- 

js Rimt-1 ^ams nukapotos ant. streikavusių darbinin- 
laimino-1!° nuos?.mc^* Vokietijoj ant, k praiaimėta 1.1 streiku 

]25 nuošimčių, Anglijoje antį 
į 20 nuoš., Japonijoje ant 35 
nuošimčių, Francijoj e ant 
15 nuoš. ir t. t.

Jungtinių Valstijų darbi
ninkų klasė per du metus 
laiko' neteko iš priežasties 
algų kapojimo ir bedarbės 

! $22,b00,000,000, Vokietijos 
proletariato klasė per tą 
laiką turėjo nuostolių ■ 16,- 
000,000,000 markių.

daug davinių gruodžio pra-

do gelbėtis iš krizio darbiJ 
ninku lėšomis, v

u

kijoje 1930 metais per 6

stre.ikai, iš jų 19 su 53 nuo-

bininku laimėta , ir 17 strei-

_ _ 3,
apimančių 19 nu oš. darbi-

Ypatingai svarbu atžymė
ti, kad su ekonominėmis 
proletariato kovomis tamp
riai rišosi ir politinės kovos. 
Tas puikiausiai patvirtina 
Lenino mokinimą, kad “re
voliucinė reikšmė dabarti
nės) gadynės yra tame, kad 
riet patys mažiausi; gyveni
me darbininkų reikalavimai

ž miį^žudystę, nuteisdąmąx J<ąmpanij o j, jie, numaskuoja1 
O N
nis ifelžkeliečius B aranovi
ce (Vakarinėj Baltgudijoj), 
kaltinant juos neva šnipinė* 
jimd; Sovietų Sąjungai.

Gruodžio 4 d., karo lauko 
teismas Piotrkow mieste pa

jos Vadus, kurie karo teis
mams priešinasi žėdžiais, 
bet tikrenybėj remia koriką ’ 
Pilsudskį jo kovoj prieš' re- so”. Tokia tai i 
voliucinį judėjhną ir jo pri- programa šio < krizio rpetu. | , į2 
C * • • ‘ ‘ J 01 •

♦ | *-z V

smerkė nužudymui du dar- Į kai ant Sovietų Sąjungos, 
binįokus, Joną Maleckį ir] 
Steįžoną Jakrzewski, ku-!

įrengimus ginkluotai ata- Į Kas del 40 milionų bedąr- 
. • bių, reformistai turi savo 

Visų šalių darbininkai, programą, ji yra: pirmiau- 
■-! vyrai ir moterys! Kelkite šiai reikia pakentėti, nešti 

riups suareštavo Tomaszow masinius protestus prieš pa- auksas del išgelbėjimo ka- 
masimam mitinge, sušauk- s] '* " '
tam-gynimui Sovietų Sąjun- ieckio ir Jakrzewskio! Pro

testuokite prieš kruvinąsias 
orgijas karo teismų fašisti
nėj Lenkijoj. Organizuoki
te tvirtus masinius mitin
gus ! Demonstruokite kiek
vienoj šaly prie. Pilsudskio 
atstovybių ir konsulatų!

Pirmyn į kovą išgelbėji
mui Maleckio ir Jakrzews- Ir darbininkų klasė kovoje 
kio gyvasčių!

A AAllAJll X UVVlį pilCO AC11U i— ******

teismus Lenkijoj, kurie yra I susiduria su

masiriiam mitinge, sušauk- 
j Ir . • • • . r-t •

os.L Laike teismo Lenkijos;gos.;. Laike teismo Lenkijos 
fašistinė spauda pareiškė, 
kad;, atsižvelgiant į faktus, 
jog‘Ritinamieji yra pavo
juj ’Nuteisimui mirčia, kar
tuvės Piotrkow kalėjime, 
kurios nebuvo naudojamos 
per’keletą pastarųjų metų, 
dabąįr užtaisomos naudoji- 
muii/v

T#ip vadinami išimtinieji 
teisiai, kurių tikslas yra 
terorizuoti valstiečius ir iš
naikinti revoliucines parti
jas, -taipgi turi už tikslą už
gniaužti paskutinį žeųklą 
simp&Jijos Sovietų Sąjun
gai, -mzslbpinti kad ir ma
žiausią bandymą I 
pries anti-Sovietinę inter- 
veno|ją, kurią Lenkijos im-į 
perializmas ir jo sąjungi-i 
ninkai iri gynėjai, ypatingai 
Frakcija, rėngia. Tokiu-, bū
du kova. prieš 'tuos išimti
nuosius teismus, yra ne vien 
tik Lenkijos darbininkų ir 
valstiečių kova. Tatai pa
tampa viso pasaulio darbo 
mastų kova. ' ;K y

Draugai! šiandien karo 
teisimai Lenkijoj žudo dar- 
bmiųkus ir valstiečius ma
diniai, nes įvykiai Mandžu- 
rijoj; sudaro naujus pros
pektus Pilsudskio anti-So- 
viettyįams planams.,•. Lenki-. 
jos bųržuązija spekuliuoja! "’ 
ant kad Šovietų-Japonų! 
karas galėtų ,sudaryti Len- . f ...... v. < 7 r 
kijai; progą ilgai planuoja- Longųeuil, ? Que.— čionai

kiekvienas, -baigiasi politinį valdžia jį “trytins’-’ gerai, tai tas kas pridavė daug svarbos 
pobūdį įgijęs. Lenkijoje, gal pasiliksiąs Maskvoje, o vjsam susirinkimui, u, ,• 
kiekvienas streikas vis dau-PAeigu Jie’ “L1 gulsiąs atgal j Iš raporto svarbesni dalykai 
giau ir daugiau revoliucio- i "a š-ie : ^opa narių
niruniaqi ir išaivvato i kn. i 5 a\ęS ■ Ma31:y.^> n°,eJ° Per siuos metus naujų įstoję, nizuojasi 11 išsivysto į. Ko- i darbi> „ pasilikt Sovietų Są- 14 Ku prikIw£, *.OTie 
T ^1 * X, ♦ • • 1*1 * j ♦ i jungoj, bet j'au .buvo pervėlu, Ta' L Darbiniu. Apsigyjaimo, 
Vokietijoje,kiekvienas,strei- nes kontraktą sulaužė ir Le- užsimokėdama tam tikra mo
kas sujudina visą buržuazi- [nn®ke. ®eral ataizymejo spe- kestį Taipgi'ėmė dalyvuma 
jQ^ valstybės aparatą ir jos k^^d^^usinelma^buržu- 
pagelbmmkų - socialfasistų a7jjoS agentais. O kąip tik 
jėęas, kad nuslopinti darbi,- tokiems Sovietų Sąjungoje vie

tos nėra. 7"‘ 
jose policijos bru- S1U vis^ istoriją-

pobūdį įgijęs.
Iš raporto svarbesni d^Jykaį 

ypa šie.: kuopa narių turi 79*.

14. Kjiopa priklauso .ppe
> 

užsimokėdama^ tam tikrą mo- 
i. Taipgi ėmė dalyvumą

jėgas, kad nuslopinti darbĮ- 
nįjįkų.' bruzdėjimą. Jungti-

tkliškau nukauti bedarbiai 
darbininkai Chicago j e, Cle- 
velande ir eilėje kitų miestų 
buvo masiniai palaidoti, 
jų laidotuvėse dalyvavo de- 
sėtkai. tūkstančių proletailį. 
Streikai mainierių ir audė- 
jų parodė didelį proletaria
to kovingumą.

Ekonominė proletariato 
kova sąlygose dabartinės 
bedarbės plečiasi ir turi po
litinį charakterį. O tai 
kaip tik tas, ką nuolatos 
skelbė Komunistų Interna
cionalas ir jo sekcijos.

Kovose stiprėja proleta
riato eilės ir jo organizaci
jos. Vokietijoje raudono
sios unijos apie metai lai
ko. tam atgal turėjo 100,000 
narių, o dabar jau turi 300,- 
000. ' Tuom laikų tvirtai or
ganizuotų unijų skyrių bū
vąs vos 49, o dabar jau yra 
virš- 4,000.

į j i ‘ (Bus daugiau)

Socialfašistiniai ir gelto-! yra nesutaikomi.;su gyvuo- 
nieji vadai iš reformistinių i.jaučią . kapitalistine tvarka 
uniju, apjungtų Amsterda- ir tokiu, būdu, .kova už tuos 
mo Internacionalo,; uoliai reikajavimus ? išauga į ko- 
gelbsti buržuaziją. Aųister- ^ž,komunizmą?• }‘. • ... 
damo Internacionalas ir jo ■ > ^konpminęi koyą dąbąrti- 
sekcijoš stato: dabartiniu | nėse sąlygose visur ir griež- 
laiku savo siekius: .“Išgydy- u 
mą pūvančio kapitalizmo A1U|C1 
kelių ’reguliavimo pramo- aIIuIjI 
nes, “kontroles” ant banku i ! • ; 
ir lygaus paskirstymo auk-' 

reformistų! .
> 525 i d. 

Lęningradą. 
kius, nuėjom į viešbutį, gavom ! kom Leningradą, 
skanią vakarienę;, Pernakvo- 
ju'Sj ant rytojaus, pusryčius 
pasivalgę , atvažiavo . busai 
vežt keliauninkus parodyt 
miestą, taipgi- caro buvusius 
palocius. Vėliau sustojom ko-

RESPUBLIKOS
rugsėjo privažiavom i septintą valandą vakare trau-

Bagažus sutvar- i kinys sujudo ir greitai pali-

merkimą nužudymui Ma- pitalistinės visuomenės, to- 
liaus siūlo, kad išvaryti iš 
darbo vedusias moteris (Vo-1 operatyvo krautuvėj .nusipirkt 
kietijoj), išvyti: ateivius 
(Francijoj), įvesti 40 valan
dų darbo savaitę su numuš
tu atlyginimu ir t. t.

Taigi, kaip matome bur
žuazijos agentų poziciją yra 
naudai išnaudotojų klasei.

reikalingiausių, dalykų del to
limesnes, keliones. Mūsų visa 
grupė jau buvo priskaityta, 
kaipo darbininkai, ir prekių 
kainos buvo mažos; Batai ge
ri dešimts rublių, kilbasos sva
ras. 35 kapeikos, lašiniai, taip 
pat; duonos svarąs 5 kapeik., 
ir kiti dalykai darbininkams 
pigiai prieinami. Pas privatiš- 
kus Vertelgas tai labai bran
gu viskas., Per įąį turistai, ne- 
dąrbiniukai, negali gauti koo
peratyvų krautuvėse pirkt, o 
atyiręse - krautuvėse perkant 
nusigąsta, - kada išgirsta t kai
nas, ir sugrįžę į Ameriką sa
ko, kącj negalima .Sovietų Sąr 

ilgos:. | ; z ... purvui, lainc oiu nijęoiu, piu- jungoj gyveht, viskas labai
Lenkijos. Komunistu Rar-’fesinės sąjungos stovi’ aky- brangu. : ■ ; * '

kovoti (ijos Centrąlinię Komitetas, vaizdoje krizio, kaįp.yąls- ,, Leąipgradaę. atrę-Jo, gražus

kio gyvasčių! už geresnes darbo sąlygas
Pirmyn į kovą prieš karo i ir apgynimą užmokesčio

įrankis rengimui, interven- agentais reformistais, ku
rijos prieš Sovietų Sąjungą ! rie viską daro,, kad tiktai su-

Pirmyn linkui padidintos laikyti proletariatą nuo 
kovės gynimui Sovietų Są- klasių kovos. “Negalima 
jungos! j ,z . ',r. kovoti'laike šio krįzib, pro-

karas galėtų , sudaryti Len

m ai atakai ant Sovietų Są
jungos ir įvykinimui savo 
planų užkariavimui plates-

tietis prieš audrą.”—taip sa- į mięstąs,’. tik. yęik ją'u lųtuį, na- 
ko Rener. Taip sako'• j ir 
ame rikiniai reformistai: 
Jiems gelbsti ir reųęgątaį 

Į Lovestonai, Pruseikos ir 
Jankauskai, klijuodami ...pe- 

| akcines unijas' ir kovodami 
prieš revoliucines darbinin
kų unijas. .

Ar galima darbininkų ko
va ekonominio krizio metu, 
tai yra, masinės^ bedarbės 
metu? Oportunistai ir re- ifckanoTa .1U ZtlKėlIl till. V £ 1 VII V UUO # UciyuIlUOj j iv

ūkani. Tad viėtps ir. apielin-1 formatai įvairiausiu rusių dvbsia^ bet neiną' djrbt. x 
kės draugai darbininkai ir I tvirtina, kad negalima. Gy- keliavę J miestą, : -sugrįžom 

’venimas rodo ką kitą. Per viešbutį.
pastaruosius metus pasau
lyj e' buvo, didelių,' masinių 
ir aštraus ppbudžio kovų. 
Pamatiniai mūšiai darbinin
kų . klasės su ■ išnaudoto j ąįą 
Čjo hn^liėš, audimo, geležies 
ir transporto . pramonėse, 
kurios labiausiai kenčia nuo 
ekonominio krizio^ KoVOs

SHENANDOAH, PA.
• -i i

Naujų Metų Vakariene
Gruodžio *31 d. ;bus puiki 

vakarienė, kurią rengia L.D.Š’. 
A. 62-ra kuopa bendrai su 
Komunistų Partijos vienetu, 
mainierių svetainėj, kampas 
Main ir Oak Sts. Prasidės 8- 
tą vai. vakare, . Baigsis 3-čią 
vai. ryte, šokiams gries geri 
r.iuzikantai. Vakarienė bus 
skani. '

darbininkės yra širdingai kvie-1 
ciami atsilankyti į parengimą, 
kad paremt darbininkiškas or-, 
'ranizacijas. Įžanga $1.25.

Kviečia •.
Rengimo Komitetas.

garadžiau$ gaišre. žuvo Ję- 
an Beaudin, 18 .metų jau
nuolis, darbininkas.

nierių, rinko aukas, pinigais, 
maistu ir drabužiais. .Strei
kuojančių mainierių rųųidąi

tos nėra. Kjtą kaitą parašy- ; jouvo surengtas vienas piknikąfij 
j bendrai su Tarpt. Darbiipm ‘

Galima tikėtis, kad atsiras ’ Apsig. kuopa, kuris davė pel--‘ 
ir daugiau tokių,- kurie atva- ‘ no $54.79. ,
žiavo į šį angliakasių distrik-1 Per praėjusius metus darbi- 
tą pasidavę mechanikais, o. ninkiškiems reikalams kUotfa 
daugiau nieko nemoka, kaip j yra išaukojus $110.35.. .Taiti; 
paprastas .darbininkas arba | gi kuopa yra užsiprenumęra- , 
angliakasys. Sovietų Sąjungoj I vusi ant metų laiko šiuos laik- 
teisingiems darbininkams yra j raščius : 
vietos užtektinai. Nekųriems “Vilnį,” “] 
klimatas kepkia ir sunku pri- na Artoją, 
prasti. Tad tokiems yra atlei- ‘ 
stina ir suteikiama persikėli
mas į kitą kraštą, nors ir neiš
dirbus paskirtoj vietoj sulig 
kontrakte nužymėto laiko. -

7 d. lapkričio įvyko pami- • 
nėjimas 14 metų revoliucijos 10 kopijų platinimui tarpe vįe- 
sukaktuvių. Didžiausia minia tos darbininkų. -u
demonstravo, kaip kareiviai, 
taip ir darbininkai, po Komu- valdybon išrinkta šie draugąįf . 
nistų Partijos vadovybe. Taip- ’ organizatorium A. Žemaiti^ 
gi aplankėm kapines kritusių Į protokolų sek. V. Rugienių^,’ 
draugų už laisvę; kada Kol-į finansų sekr. V. Vasiliauskas, 
čakas siautė šioj apielinkėj, 
tai sustatęs į eilę 435. laisvės 
kovotojus sušaudė. Po de
monstracijos vakare įvyko su
sirinkimai ir koncertai.

Nelle Intupienė.

“baily Worker/* 
Priekalą” ir “Raudo- 

_ Kaip kuopos, na* 
riai, taip ir pašaliniai,-užėję*j 
kuopos kambarius, šiais laik
raščiais gali naudotis .

Taipgi šiame susirinkime 
nutarta parsitraukti kiekvieno 
“baily Workerio” numerio po

Sekantiems metams kuopos

iždininku J* Stdgniunas. Tai 
tiek šiuo tarpu. p

Kitu kart parašysiu iš ąbel- 
no mūsų draugijų gyvavimo.

Kuopos Kor.

CLEVELAND, OHIO
i Septynis Žmones Užmušė
I ; i< . ...... . ■ * *. *! j j

Buffalo t N. Y.-—Ba^yi 
jos miestelyj, važiuojant 
skersai geležinkelį, užlėkė 
greitasis traukines, sudau
žė automobilių ir užmušė

f K t r /■ • > *■ » ' J ’ Z . I

mus. taisyt. - Matos . darbįnin- 
kų didelis trūkumas. Dirbtu
vės eina be-sustpjimo dieną, ir 
naktį. ; Vaikščiojant pd: mies
tą teko kalbėtis <šu darbinin
kais. Paą. darbininkus obalsis: 
“Penkių Metų Planą užbaigt į 
keturis metus.”? ; ' v *' '

Praėjom pro dvi bažnyčias. 
Yra ir tikinčių. Bet' bažny
čias. lanko labai mažai-. ; Yra 
ir tvalkatų. Vienas, darbinin
kas pasakojo, kad aristokratų Į 

: jie - geriau ’ badu

Pasivalgius gerai, 
pranešė, kad 'kai. šešta valah-, 
da vakare turėsim sėst, į trau
kinį ir kad nę^tosįrų rįlask.yp- 
je, nes d auk keliduriinkų , šei
mynom su mažais kūdikiais 
daug - vargo ir unkšta ?au, kam-, 
berilis' ŽMaškvbjė. šeštą-r* va
landą; pribuvo busai, nuvažia
vom į stotį. Sulipę į traukinį, 
gavome matrasus, paduškas/ 
paklodes ir blanketus. Kai

■Ėmė septynias dienas kelio
ne- nuo Leningrado iki Leninsk- 
Kuzneck. Traukinys labai 
daug stojo. Sovietų Sąjungoj 
daug žmonių važinėja trauki- 

. niais,' tavoriniai ’traukiniai 
taipgi labai užlioduoti.

Statybos darbas eina pir
myn, Ūkininkai, kurie kolek
tyvuose, jau gyvena daug to- 

. liau pažengę už tuos, kurie 
dar ne kolektyvuose. ■ ' •

Mes atvažiavom į Sibirą, 
kuri caro laikais politinius ka
linius ir kartu kriminalistus 
veždavo į katorgą. O jau da
bar- industrijos miestai stato
mi.' Visur didžiausios dirbtu
vės statoma. Kitos jau dirba, 
o kitos dar tik įrengiamos. Už 
šimto mylių nuo Leninsk, Kuz- 
necfctroj plieno liejyklos jau 
dirba. Kai Penkių Metų Pla
nas; pasibaigs/ tada dirbs “du 
milipnai žmonių šioj pramo
nėj?: ' ■' ; ’ ’ ■ '

L^ninske dabar dirba sep
tynios anglies kasyklos. Pep- 
kiųJLMetų Plano 'pabaigoj ^būš 
atidaryta dar dvidešimts ang
lies ’kasyklų. Dabar iš Ame-' 
rikos atvažiavusių ( darbįnipkų 
į šiąš anglies kasyklas yra yir% 
trijų šimtų.;? Amerikoj ,dayb|- 
nirikam 4 atvažiavus suteikia- 
gyvenimo kambarius, duoda 
piiįigų ant pradžios gyvenimo, 
ne$ didžiumatkaip tiksusidkrę 
ant kelio pinigų iki Leningra
do; o toliau jau nebelieka. 
Tad. Sovietų valdžia finansuo
ja/ aprūpina tuoš, kuriems tik 
reikalinga finansinė parąpia 
iki:-pradeda dirbti ir algą gau
na?- Nekurie atvkžiavę iš Am
erikos pasidavę ant kontrakto, 
mechanikais, bet? kada: stoją į 
darbą, p asirodo A1 a b ai m iž ai 
žinanti ir būna pastatomi prie 
tokio darbo, kokį’ gali .atlikt. 
Nekurie t'būna nepatenkinti, 
pradeda šiauštis ir;grįžta atgdl: 
į' 'Ameriką, ir apverčia , viską 
augšty n ko j omis. i ■ «1 •'

: ;Tas atsitiko su clevęlandie- 
čiu Balčiūnu, kuris rašė .laiš^ 
kus į Clevfelandą, -kad" gyve-

i ĄCorletto Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gijos 57-tos kuopos Kliubas 
laikė susirinkimą 11 d. gruo
džio. Tarp visų tarimų, liko 
perrinkta kuopos 
1932 metams: org. P. Baika, buvo.

Į užrašų sekr. J. Graibus, finan- nos nariai.
sij sėkr. K. Graibus, ižd. P. vo namo iš bažnyčios. 
Gigas, kųygius A. Jasūnas.

Prisirašė šeši nauji nariai. I ..I ■ w v av v w—wr "W w A tr w aw a aaa

BUS SUDEGINTI
OSSINJNG, N. Y. Sing 

Sing kalėjime sausio 3 (įL 
bus sudeginti elektros kėdėj

Nesi-

[ 1U ■ ,11 Kv . • v i • <. ‘•

valdyba septynis žmones, kurie jame
Penki vienos, šeimy-

Visi jie važia-

X L 10 1 X 0 C C O 1 Al a 14 J A Al Cl A A C* A • i

Nutarta parsitraukti 25 eg- ■ TRYS KRIMINALISTAI 
zemplioriąi Darbininkų Kalen
doriaus platinimui,

Gruodžio 19 d. buvo su
rengti Kliubo šokiai; suėjo 
daug publikos. Per draugų ir
draugių gaspadinių pasidarba- t kriminalistai, 
vimą liko pusėtinai pelno, šo-, . • k- nrofl,n. iiPmo jK
kiuose buvo duodamos dova-! JOKIO.- p g J e S 1S 
nos goriausiems šokikams. i sigelbėti nuo mirties.

Drg. E.' Sklerienė paauko-, 
jo namie keptą puikų keiksą, 
kuris buvo leidžiamas išlaimė- 
jimui. Drg. Sklerienei Kliu
bas taria šįrdipgą ačiū už to
kią dovaną.

Kliubas turės pinigų paau
koti darbininkiškiems reika
lams.

V H - r, , • < ■ ! .(hĮ, ? v

Atsiteiskitė Prieš Naujus Metus

Daugelis draugijų ir literatūros platintojų yra 
> “Laisvei” skolingų. Labai būtų ant naudos diėti- 
t rašęiųi, kad už spaudos darbus, skelbimus ir litera- 
1 turą gautume užmokestį iki naujų metų. Todėl pra

šome kaip draugijų komitetų, taip ir pavienių ypa
tų apsiniokėti bilus iki pirmai dienai sausio.

Taip pat norime atkreipti dienraščio skaitytojų 
atydą į tai, M daugeliui yra išsibaigusios prenu
meratos ir mes labai būtume draugams dėkingi, jei, 
v isi t tie,, kurie gavote pranešiyius, kad prenumerata 
pasįbaigė, be atidėliojimo ją atnaujintumėte.

. Kurie alsinau j uisite prenumeratą užsimokėdami 
už visus metus $6.00, tie gausite dovaną Dr. Kaš- 
kiaučiaus parašytą knygą:

J. Gray.

Pirmoji Pagelba Ligoje ir Nelaimėje

žinokite, drąugai, kad “Laisvės" reikalai yra rei
kalai jūsų pačių kaipo darbininkų, tat ir rūpinkitės 
tais reikalais kaipo grynai savais.

“Laisvės” Administracija.
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L. D. Griovikus

gnrnriĮijjLĮjujj^^jL!^ MM RMRR M M IVI

BOSTON, Mass. — džios iždo bei stambaus kapi-
• Viesulą bankų bankrūto, kuri talo įplaukų.

, A „ Lietuviai bedarbiai, vieny-
pasaulį, neaplenkė ir mūsų ra-; kites,-organizuokįtės savo ta r-i 

Susibankrū- pe ir jungkitės su Bedarbių !
_____  • Taryba, kuri susirinkimus lai- 

taipjail ir kitų kui, kurio skyrius buvo ir So. ko beveik kasdieną po nume- 
' Bostone, nunešė daug pinigų i rių 995 Washington St., Bos- 

1 "• lietuviams, ne tik buržua-1 tone. į
i zijai—biznierėliams, bet iri Būtų dar geistina, kąd kasi 
’darbininkams. I nors aprašytų “Laisvėj,” kaip j
j $is bankas buvo įsteigtas po į buvome išnaudojami pirmes-i 

beveik visai ( nės bedarbės mėtų 1908 mė- j. 
vardan kultūros, mokslo ' 

per p. ,1.1 eight, iš Mus-Į 
Mich.,' kongregacio-j 

i *■/■»-» t r r* i r\ c* J ’ 4 *
' > ! M. K.-

po visą kapitalistini' siaučia 
I

Mes lietuviai darbininkai, ■ - •. ..• . . maus kampelio. LU0.u«u.»u
didelėj didžiumoj A.L.D.L. tavus Federal National ban- 
I), nariai, 1 
darbininkiškų organizacijų, į Bostone, 
dalyvaujanti A.L.D.L.D. 39 
kuopos sušauktose diskusi-! 
jose 20 dieną gruodžio, 1931!
m., Scranton, Pa., po visa-4. . ....
pušiai platano apdlSKUSa\l- g0 Bostono lietuviškai buržu- -tais, 
rno pavojų naujo inĮperialis-Į azijai. Vardu “So. Boston Hr t. t.,
tinio karo ir, Butkaus - Pru.-i Trust Co.” Board of Directors, i kegonci, 
seikos sklokos žygius griovį-1 žymią '
no darbe, kaip A.L.D.L.D., I pjudai banko rengdavo pra-l 
:aip ir viso darbininkiško:

iu ui vuctivio, i ----------
vietą lietuviai, [ nalistų bažnyčios.

Kalbėtojais būdavo i 
, , . Bagočius, K. Šidlauskas,; 

iudejimo tarpe Amerikos,sandariečių vadai ir klerika-j 
ietuvių dąrbinipkų, pareis-Has Vienis. pastarasis tarnavo i I 
name griežtą protestą prieš ; banke iki užsidarė. Del to tai. ; DideU$ Ko>lcertaS ir :BaHVs 
jruseikinę skloka ir’jos vi_: daug lietuvių daibmin<ų n p . . nrn

Y . . , ; . j pasidėjo savo pinigus į jį del Rengia A.L.D.L.D: 43-eia
;u SORejuš. •' juodesnės dienos, pasitikėda-. kuopa ketvergo'vakare; gruo-

MOS "griežčiausiai (smer-|mi saVo “tėvynainiais?’ r1— °1 - mo-i . n ............ ..... į 
East Bostone ir Bostone f c,,* n • •• i • • • Stanton St.(smulkieji depozitoriai orgam- - r 

zuojasi, kad atgaut savo su-

WILKES-ĘARRE; PA, ;

NESIVĖLINKIT! PASINAUDOT PROGA
AMERIKOS LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS

DIDELIS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS

DRAUGAI IR 0RAUGĖS 
svietą. Platinki ” ______ „ ______
guriuose ir taip taęp^ darbininkų. >Mes turime dar 
daug A.'L.p.L.D. knirgų, ir skelbiame jųi išpardavimą!

SEKAMOS KNYGOS PARSIDUODA:1‘ ‘ ;

paskleiskime mūsų ap- 
ite piknikuose ir išvažiavimuose, parent DabarPirmiau

LENINAS, JO GYVENIMAS IR DAR
BAI. Parašė M. Jaroslovskis. šioje 
knygoje nušviečiama netiktai ‘ Lenino 
biografija, bet suteikiama revoliucinio 

» judėjimo istoriją ir komunistinis moks
las. Knj^ga būtinai reikalinga 'per- 
skaityti f kiekvienam ’ darbininkui; ir 
darbininkei. Turi;432 'puslapiu. Ap
daryta .. . :

A.L.D.L.D. kuopoms ir nariams
PASAULIO STEBUKLAI. Pagal E. He

li ei io paraše Dr. J. J. Kaškiaučius 
knyga labai naudinga. Tai įrankis su 
kurio pagelba žmogus gali pasiekti ir 
suprasti pamatinius gamtos įstatymus 
Ji turi 416 puslapių. Apdaryta.

RUSIJA 1919 METAIS. Parašė A. Ran
some, Įdomi ir prie skaitymo patrau
kianti. Daug paveikslų iš Sovietų .ša
lies puslapių 250. Apdaryta

KOMUNIZMO A-B-C-. Parašė N. 01- 
charinas. Yra geriausias klasinis va
dovėlis. Išdėsto kapitalistinės tvarkos 
ydas, iš kur kyla bedarbės ir karai.; 
Darbininkų uždaviniai ir t.t. Knyga 
turi 208 pusi. Gražiais apdarais

Taipgi dar galite gauti šių knygų 
bet jų jau nedaug turime .

“UGNYJE.” Parašė H. Barbusse. Tai 
paveikslas pereito imperialistinio karę. 
Knyga turi 432 pusi. Apdaryta.

KOMUNIZMAS IR KRIKŠČIONYBE 
Parašo vyskupas W. M. Brown. Kny
goje yra nemažai gerų faktų 
ligiją. Turi 224 pusi.

Yra dar V, Kapsuko knygos 
KALĖJIMUOSE”, ir d. R. 
“ARGENTINA”, bet jos bus 
damos tik A.L.D.L.D. kuopoms už kny
gą po . : i '

POLITINĖS1 EKONOMIJOS PAJ4ĄTAI.
Parašė F. Vaigšnoras. Tai pariiktitiis 
politiniai ;ekonomini$ vadovėlis. Kny
ga turi 256 pusi. Gražiai apdaryta.

BROŠIŪROS IŠ LIETUVOS
“MARATAS.” Drama, gražus perstaty

mas. 16 pusi.
JANONIO RAŠTAI. Tai geriausio liet, 

poeto eilės ię lengvi pasiskaitymai. 
Knyga papuošta jo paveikslu ir telpa 
trumpa biografija. Turi 112 pusi.

SAMDOMASIS DARBAS IR KAPITA
LAS. Parašė K. Marksas. Brošiurai- 
tė labai naudinga. 64 pusi.

ŠVENTRAŠČIO PASLAPTYS. Knyga 
apie religiją. Turi 196 pusi.

KAS KALTAS. Apsakymėlis. 30 pusi.
K. Markso “KAPITALAS”. 32 pusi.
SEPTYNETAS PAKARTŲJŲ. Parašė

L. Andrejev. Tai labai užimantis ap
sakymas iš 
Knyga turi 
mato.
SODŽIAUS

i ** a A'w

: ' t ii ' Pirmiau Dabar
RELIGIJA. Mokslinis veikąlas. Reika

linga perskaityti kiekvįenanii 3 0 0: 
pusi, apdalyta. 'Kas stos dabar į A.L.
D.L.D., tai gaus tą knygą veltui

ALIEJUS. Puiki apysaka. 800 puslapių 
apdaryta. Kainą - 
kas stos dabar į A.L.D.L.D., tai gaus 
tą knygą veltui.,

JONO BILIŪNO BIOGRAFIJA. Parašę 
d. V. Kapsukas. • Gera ir naudinga 
knyga. Turi 128 puslapių. Apdaryta $

ATMOSFERA ARBA ORO GAZAI IR ! 
JŲ YPATYBĖS. Parašė Dr. A. Petriką.

Pusi. 128. Apdaryta
ISTORIJA SOCIALIZMO SUVIENYTO

SE VALSTIJOSE. Tai istorija Ameri
koje darbininkų judėjimo, iki socialis
tai pardavė jų reikalus. Knyga ant 
geros popieros 450 pusi. Apdaryta

Be apdarų
KAROLIO MARKSO TEORIJOS SISTE

MA. ’ Parašė L.B.! Budin. Labai nau
dinga knygą, ji dėsto kapitalistinės 
tvarkos subudąvojimą ir suteikia pa
matinį klasinį žinojimą. Pusi. 336. 
Apdaryta - •

SOCIALDEMOKRATIJOS ŽLUGIMAS 
IR REVOLIUCINĖS KOVOS VOKIE-

i TUOJU. Tail rinkinys raštų: R. Lux- 
enburg, Lenino, Rądeko, K. Zetkinos 
ir kitų. Tai istorija Vokietijas sodia- 
listų ' išdavysčių ir rė^dliucinių prole- >

• - tariato kovų; 280. (puslapių. Apdaryta
KUNIGO IŠPAŽINTIS; Parašė biivęa ku- '■ 

■taaš.Pf Vūįiųri&i/ tąit i^ii'nS. įdotmi kily? 
gatė;< ;PusUphį hkfflJ / \ t ,
?hŲKLAUSOMOS LIETUVOS1- KALĖ-' 

IMUOSE. Phrašč d. Z. Angarietis, 
laį hpfašymaš baltojo teroro Lietuvoj. 
<aip veidrodyje parodo buožių' ir iš- 
nkudbtojų siutimą. Puslapiu turi 64’ 1

’ IJUD. BONOPARTO BRIUM. 18-ji ir 
FRANCUOJE PILIEČIŲ KARAS. Pa
rašė K. Marksas. Tai dvi knygos: vie- , 
noje, labai naudingas, aiškup aprašy
mas piliečių karo, kitoje pamokos iš 
Paryžiaus komunos. Puslapių turi 
360. Apdaryta

ISTORINIS MATERIALIZMAS. Parašė 
H. Gorter, . būtinai reikalinga knyga 
kiekvienam darbininkui. Ji suteikia 
materialistinį sanprotavimą. O tik
rasis mokslas tik ir rymo ant niate- 
jiializmo. Turi 192 puslapių. Apdr.

A.L.D.L.D. kuopoms ir nariams tik
“ŠVYTURYS.”'- Tai rinkinys eilių. Turi 

386 puslapių. Apdaryta
A.L.D.L.D. kuopoms

DARBININKO SVEIKATA.
J. J. Kaškiaučius. Tai yra knyga apie 
žmogaus kūno sudėtį, jo gyvybės apsi-

• reiškimus, ligas ir sveikatos užlaiky- 
, mą. Knyga papuošta' daugeliu pa

veikslų. Atspausdinta ant geros įr 
gražios popiėrOs. Turi 628 puslapių. 
Apdaryta ...

I ■ ' •

A.L.D.L.D.: kuopoms ir nariams tik
KLASIŲ KOVOS ISTORIJA AMERIKO

JE. Parašė d. A. Bimba., Skaitydami
■ 'šią ’ knygą kaip veidrodyje matysite 

' kokihis rkryžihūs! kelinis 'ėjo ir -įeina 
! Am'erikos proletariates.?- j Tai istorija

kovų. . Organizavimosi! unijų ir pąr- • ,
1 ti jų. i Knyga, jau. yra i išversta ,į rusų 

ir anglų kalbas. Turi 608 puslapių. 
Gražūs apdarai ; ' ' - 2.25

A.L.D.L.D. kuopoms ir nariams už
KAIP ŽMONĖS BE PONŲ GYVENO. 

Parašė U. Sinclair. Pusi. 246.
A.L.D.L.D. kuoporhs ir nariams tik po

RUSIJOS > ISTORIJA Parašė M. Po
krovski. Tai knygai kuri kaip rak
tas patarnauja ne tiktai susipažinimu 
,su Rusijos istorija, bet suteikia žino

jimą ąbelnos teisingos istorijos. Ji turi 
320 puslapių. Apdaryta

2.00 1.00
.50

$
i džio 31 m., 1931; B. Potęliū- 
uo svetainėje, 53 Bank St. ir 

~ ., Wilkes-Barre, Pa. 
Pradžia 7-tą valandą ^vakare.

. Draugai ir draugės! Ne
praleiskit progos, kuri kiekvie
ną užganėdins, kuris tik atsi
lankys. Bus didelė programa; 
ją išpildys Aido Choras, ir po 
tam prie geros muzikos bus 
galima linksmai pašokti. Drau
gai ir draugės taipgi užkvie- 
čiami iš Nanticoke, Plymouth, 
Luzerne, Pittston, Inkerman, 
Plains, Parsons, Button wood, 

ir iš kitų apie-

:iame tokius sklokos drąs- į 
ymo veiksmus, kaip kad at- j 
ko A.L.D.L.D. 6-tarn aps- 
’ityj tokie Bendoravičiai, taupintus pinigus, 
mahskiai, Bekampiai, Se- Hone, paverkę, padejavę ir pa
ts Vincas ir jų sekėjai, ■ 
ratingai tokius darbus, • 
aip kad atliko Jatužienė,: 
avus A.L.D.L.D. 6-to aps-; te.” 
ričio iždininkė, nunešdama 
irs šimto penkiasdešimts i ^ant, 
olerių draugijos pinigų. Kas žin, 
les smerkiame bile vieną 
uris tik prisideda kokiuo j į:os. 
ors biįdu prie parėmimo , n;aįg 
lokos ir teikimo net ir mo- 17 gruodžio rytiniai Bos-in’nkai yra pasakę ne.^ykį, ką 

lies drąsos jų pražutin- tono laikraščiai pranešė, kad )mes rengsime, ar koncertus ar 
ems ' griovimo darbams, ir Continental National Bank Į balius, eisime į “skylę.” Reiš

kia, jie suboikotuos mūsu pa-1 
rengimus.. Savo pasakymą 
sklokini’nkai stengiasi pildyti. 
Tą pati vakarą .prieš naujus 

‘ l Dailės. Choras, 
Į savo koncertuką, užbėgdamas 
• už akių 43-čiai kuopai.
I Draugai įr draugės, visi bū-1 
i kite A.L.D.L.D. 43-čios kuopos i 
' baliu je ; parodykite sklpkinin- - 

: kams, kur susipratę darbinin- 
; kai stovi, sū kuOm ęlną: ir kam- Į- 

11O UAW I . . v,.. 7^-1 f , J. - ■......................k0 tar-| Pnjaucia. .. TĮrątig^ s 
, kai grvbai po lie-p’Ui balių padarymu . . .

labda-! Ateikite .’Vjsi, se.nu ir
į jauni. ''V'. J-’

•širdingai užkvibčia • ' ’•
/Rengėjai.'

—.................... ■ - - Ų?.

IŠLAIMĖKITĖ »

O So. Bos-

keikę, nutilo. O buržuazija 
darbininkus, kaip išmano, taip 

'’ramina: “Tik nekelkit truks
imo. jūs’savo pinigus atgausi-

.75

2.50

2.00 .50

$ .25

1.00
Yra sakoma, “Triobai de- 

___ , žiurkės bėga laukan.” 
, kapitalistai, stambūs 

depozitoriai ar negauna pro-1 L ood Pa 
gos issprukt is griūvančio 
banko su jiem priklauso-1

piningais. ! Draugai, jūs žinote, skloki-

subankrūtavo. užsidarė.
apie
patyriau, kad
vys išėjęs iš to banko savo pi
nigus išsiimti 
linksmas, smi 
vyko, per užpakalines duris.

nieko daugiau noreiš- 
lip tik kontr-revoliuci- 

veikimą prieš darbinin- 
škas organizacijas, kurios 
na po Komunistų Partijos 
idovybe,^)o Komunistų In-' 
•nacionalo vėliava.
les pasižadame, jog dėsi- 
visas mums .galimas pa-| J ~ 
gas, kad tik išlaikyti ir J - .

sa)*yo>ti mūs- organi^aei-lį5 • - 
3 ii4-draugijas nuo sklokos ‘ 
askūnų; net dėsime visas'taus, 
ts pastangas, kad mūs i riai,’ 
augijos, apsivalę nuo sklo 
lių > gaivalų, augtu-bujotų 
tvirtėtų vadovybėj Kom- 
rtijos ir Kominterno. 
Taipgi mes kviečiame vi- 
3 tuos darbininkus, kurie 
:os ’suklaidinti ir dabar' 
r yra klaidinami pruseiki- ■ 
3 skldkos per jųjų organą.:
. Klampynę,” mesti tuos įsa, kun. Kubilius dangstosi ra-i 
žuaziios agentus ir grjž- 
atgalios prie organizaci- 
ir draugiiu, kurios eina 
lovybėj Kompartijos ir 
ninterno. Nes darbinin- 
klasės vienintelis vadas
tik Komunistu Interna- 

.ila$ ir jo seketios — 
npartijos. Darbininkam 
a kito kelio, kaip tik su 
nnnistu Partiia ir Ko- 
listų Internacionalu!

11-tą vai., nors neaiškiai, 
mano darbda-

sugrįžo niotus rengiaV ėliau 
,is. Matyt, pa-1

KUNIGAS KUBILIUS
• Ekonominiam krizini vis di

dėjant, bedarbė eina vis plar' 
yn ir gilyn, kapitalistinis ūkis i

^ krinka. Tokiam tai lajl 
i pe dygsta, _ . .

, visokios rūšies
mielAširdingi” žmonės.

“dideliu ge
radariu”' pėrsistato save me
todistų bažnyčios lietuvis ku-

■ nigas Kubilius. Išsivaizdinki
me. Del ko ši bažnyčia įsteig
ta valdančiosios klasės pini-! ?
gaiš ir pastangomis? Juk lie-1 Ekskursiją j Sovietų Sąjun- 

i tuviai darbininkai neprisidėjo į ga Dykai
! prie jos jstėigiųio, net ir lietu-, 
: viška buržuazija gal neprisi-j
dėjo, apart “Keleivio.” Tie-1 ’

š|‘ koricęr-įi| 
nePpaįol >

LSCRANTON, PA,

dikalemis frazėmis; be ju ne- • »• . , . , .... , ’ v . f' . . i Oficiahs organas Lygos delei' prieitų prie daug maz klasinių į _ . _. i, , .
| darbininkų. Šiaip žalos mūsų | Gynimo Negrų Te šių j
i judėjime jau daug jis padarė. 10,000 NAUJŲ SKAITYTOJŲ 
! Per jį liko sugriauta “Ateities1 
Žiedo Vaikų Draugijėlė.” Jis Į darbininkui, 
mokina klasiniai “susipratu-! 
siu” tėvų vaikus, prižadėda- j 
mas‘jiems avgštvs mokslus ir 
t. t. Ir aš tikras esu, kuomet 
Amerikos imperializmas ka
riaus su Sovietų Sąjunga, tai j 
dauiriau negu vienas jo mo
kyklos mokinių bus 
prieš proletariato tėvynės sū-1 Specialės kainos tiems, kurie 
nus> j užsisakys pluoštą virš 200 kp-

1 pijų.; Toliaųs, kuopięt valdančio-1 

iii klase teikia*šiokią tokią pa
šalpą bedarbių miniai, skurde 
■paskendusiai,kun. Kubiliui pa
vedė išdalint tuos trupinius 
nuo savo stalo ;• o išdalinimas 
maž daug toks; gausi pašal
pos ,jei prižadėsi būti jo para
pijom!, leisi vaikus jo mokyk-' 
lon, lankysi jo bažnyčią ir 
klausysi jo pamokslų. , 

O kad valdančiai kapitalis- 
Ko- tų klasei lengviau būtų iš da- 

ir drg. Kle- kartinės padėties išeiti, jis or- i 
iganizuoja lietuviškas organi-J 
Izacijas teikti pašalpą lietu-! 
i viams bedarbiams. Vis tai 1 

, sąmoningai^ Į 
Smetonos: kad trukdyt kovą už tiesiogi- 

• 1 • v 1 • V 3

ši dovana bus duodama tam 
kuris gaus dau

giausia prenumeratų.
(Matykite Liberator, kad su
žinojus sekančias dovanas)

SKAITYKITE 
UŽSIPRENUMERUOKITE 
Kainos?.: $1.00 už matus, 60c. 

už 6 menesius, 30c. už 3 mė- 
kare I nesiūs ir 3c. už vieną kopiją.

ir nariams
Paraše Dr:

1.50
1.00

.50

.35
1.50

1.50 1.00

. 1.50

1.25

.20

.20

2.00

1.50

1.50

.50

.10

.10

prieš re-

“CARO
Mi žaros 
parduo-

kruvinojo caro laikų.
56 puslapius didelio fpr-

1.25

1.50

1.00

1.00
.10
.10

1.00

įretuvos Draugams
I d. gruodžio laike va- 
ienės, kuri buvo sureng-

THE LIBERATOR 
50 E. 13th Street. >

New York City

vietines t kuopas, pasita- i 
su rengėjais, kad atsi-;

kti aukų del Lietuvos^ 
lunistų Partijos.
ija sutiko i
•kas trumpai pakalbėjoj 
ądydamas sunkias kovas; 
avos darbininkų ir bied-1 daloma tfksliaY* 
nenęs prieš T 
tinius budelius, ir pa-. pastovią pašalpą iš val- 
ė paaukauti pagal išga- j .. *
is kiek gali. Tokiu bū- i kavo. Todėl tik ir prisieina' 
,apo surinkta viso labo, paskelbti aukos, bendrai su- 
) del Lietuvos Komunis-Į rinktos toj vakarienėj.
’artijos. ; Visiems aukavusiems var-
idangi pirmininkas ne- de Lietuvos Komunistų Par-, 
y re asmenų, užrašinėti tijos tariu labai širdingą 
»tčjų vardus, tai ir ne- i ačiū.
,ia pagarsinti, kas au-l

P'/pfŲt , U’1’’"

H STANĮ.
j jiRABORI tJS-UNDER'l A* K H

(tba)MMubja Ų ' ‘ ‘ ‘ '
ritojtlų kapinių.
tamaviaao Ir t. , ____ _
valandoj* laukite* pn» ;«*nb«. Pa* < 
galite gauti lotu* nnt 'viaoklii kapinių 
t*riau*ir>*« viėtAM Ir ui «!<•«••

lr ' Inldojk u'u»lfu«iu* «
Nori^tlnil , p.

ui temą kain* n ■■

46 TEN EYCK ST

3.00 1.00
,35

1.00
.50

DARBININKAI IR LIE
TUVOS BUOŽĖS. Turi

ARELIAI. Apsakymėlis iš 
voliucijos laikų 16 pusi.

PROFESINĖS SĄJUNGOS.
PARYŽIAUS KOMUNA.

Baks. C
žiaus Komunos. Smulkmeniškai išdės- 
tą jos gyvenimą, karą su Versąil.ium 
ir pralaimėjimą. Turi 66 pusi.

NAUDOTOJŲ TIKYBA, šioje knyge
lėje faktais įrodoma kam religija tar
navo ir kam ji. tarnauja 32 pusi.

TAUTŲ LIUOSUOTOJAI. Apie impe
rialistų politiką Ur ! tautų pavergimą.

: Brošiuraitė turi 18 pusi.
DRAUGAI, kas užsisakys nemažiau

66 pusi. . 
karo ir re-

24 pusi.
Parašė B.

Tai, geriausia istorija Pary-

1.00

1.75

DRAUGAI, kas užsisakys nemažiau kaip už $10.-, 
00 iškarto ir pinigus prisiusite kartu su užsakymu, tie 
gausite 10 nuošimčių pigiaus. *. Už tuos pinigus, tai 
yra 1.00 vertės, galėsite pasirinkti knygų, arba vieton 
$10.00 prisiusite tiktai $9.00.

Užsakymai, kur nebus prisiųsta kartu ir pinigai, bus 
išpildyti tiktai del A.L.D.L.D., L.D.S.A., L.D.S., T.D,A. 
kuopų ir kitų darbininkų organizacijų. Pavienioms 
ypatoms nepriklausančioms prie darbininkų judėjimo 
bargan knygos nebus siunčiamos.
Čekiai ir money orderiai privalo būti išrašyti:

J. J. Kashkevich vardu ir prisiųsta mano 
antrašu ir vardu:

D. M. ŠOLOMSKAS
BROOKLYN, N

Klevinskas.
1023 ML Vernon Street 
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Antrad. Gruodžio 29, 1931X ’ t ' t 9SUBMARINAI A. S. -Niovikov-Priboj
Vainis.Vertė I). M. šolomskas

HAMTRAMCK, MICH.
Svarbios? prakalbos paminėjimui 

nužudytų Lietuvos darbininkų yad 
bus trečiadieni, 30 gruodžio, sveta 
nėj 9219 Russell St., virš rusų rest- 
rano. Pradžia 7:30 vai. vakare. Bi 
geri kalbėtojai, tat visi dalyvauk 

‘ . < Komitetas.

kimo ir vilties... Jaučiu jos ašaras ir ne-sutiko imti 12 staklių ir dirbti girdėjau, drauges darbininkės 
darvti?.nežmoniškose sąlygose ir pa-r “J~ j---*- i-k--* 1

(Tąsa)
Man pasidarė smagu nuo tokio pagyri- 
). Jūreivis atsitolino; aš lydžiu jį akimis

bininkai šios dirbtuvės-vis darjgia 
tylL : _ ,
tų patvarkymas dar daugiau{ 31 d., 8-tą vai. vakare, prieš 
darbininkų išmeta iš < 
nes jų darbas išdalintas tarp ! tral St., Lowell, Mass, 
mažesnio skaičiaus 
paliktųjų darbe.

šit iš samdytojo, o vien ko
va. Reikia tik drąsiau im
tis kovos.

kanią vakarienę su, lietu- 
Šis gi bjaurus kapitalis- Į viškom vakaruškom, gruodžio

darbo, | naujus metus, ,po No. 338 Cen-
Tikie- 

audėjųjtas visai pigus, tik 35c ypatai, 
Kiti gi ne-1 o vaikams po 15c Bet, kaip

PuslSpIs Ketvirtas

i ILGĖSIMAI 
IŠ KITUR

Ūmaujančią širdį. Bet kas man < 
“Pergalėtojas audrų,” tas stebėtinas lai- 

. , , , , . ... vas, plaukiojantis kur tai jūroje, neišeina
ir^gadc kadneteko su juom ilgiau pasikal- man įg minties. Tas jūreivis mano galvo- 
----- Jis visur buvo ir viską žino. I ro | je užžiebę naujas mintis. Jis ta'rtum ati-

išsitekti savo miestelio ribose, mane šaukia 
į platų pasaulį. Taip. Mano' ateitis kur 
tai toli pirmyj, ant banguojančių mėlynų 
jūrų, ant bekraščių didjūrių, ir tartum ant 
aro sparnų jau ten mane nunešė vaidintu-

bėti. Jis visur buvo ir viską žino. Pro
Tugių yirsunes niatrsi jo besitolinančio nuo darė prieš akis naują pasaulį. Jau negaliu 
mūs tik kepurė. Jūreivis man labai pati- - - -
ko ir atrodė gražiausias iš žmonių, kiek 
man teko bent kada susitikti.
• Saulė leidžiasi. Vėjalis nešioja rugių ir 
gelių kvapsnį. Nuo upės šaltai alsuoja vė
jalis. Kur tai čiulba ulba paukšteliai. O 
aš galvoju apie jūras. Ir staiga ateina
mintis; prabilau: ! Našlaičių palikau jaunose dienose. Aš-

—Tu, motin, pabūk čia, o aš pasivysiu į tuonių m. berniukas patekau į didelį preky- 
jūreivį ir pasiklausiu; dar vieną klausimąįbinį miestą Peterburgą. Nieko iš savų, tik- 
užmiršau jam pastatyti... i ' ‘ v

—Kvailiuk, kur tu bėgsi! Kur tu bėgi? 
—girdisi nepatenkintas motinos balsas, o 
aš tiesiog per rugius vejuosi jūreiv į.

—Dėde jūreivi! Palauk!...
Bet jūreivis, jau būdamas už pusės vars

to, negirdi manęs ir eina pirmyn dideliais 
žingsniais...

—Ką gi tu, jaunuoli, nori?—klausė apsi
stojęs jūreivis, kada aš visas sukaitęs, pasi
vijau jį.

—Jūros.. .vis vanduo ir vanduo...Kraš
tų nesimato... Kelių taipgi nėra, na, tai lr išsiplėtė ji! Kur pažiūrėsi—visur van-

. ?—buvo mano klau-|duo. Kartais mėlyni rukai uždengia ju-
simas. i i ą arba saulė savo spinduliais atsimuša į

—O tu .vėžy, vėžy,—juokėsi jūreivis.—Ma- jos bangas. Negalima atitraukt akių. Sieloj 
tai,, kas jį interesuoja. Na, gerai, papasa-. švaru taip, kaip tas mėlynas vadenynas. 
Kosrn tau. • . ;jš kur tai atėjo vėjas, o jis visada myli pa-

Jūreivis ant kelio, smehp nupiešė, ratą, žaisti. Jis pripučia tiek debesų, kad užden- 
isbraižė jį klėtkelėmis ir ilgai man aiškino gįa visą dangų; įsiūbuoja ramiąsias jūras 

m • * S^- . . . . i ir paverčia į galingai alsuojančias; jų gro-
~TaiP, jaunuoli, tai svarbiausias įrankis žybę sunaikina ir paverčia į baisias ir puto

jančias bangas; sukelia bangų volus ir jų 
ūžimą; tada jau žiūrėdavau į jūras su dre
bančia širdžia. Bangos viena per kitą ri- 

Kokių minčių .ateina į

—o—o

tai vienas dėdė, užlaikyto jas mažos krautu
vėlės. Padedu jam prekiauti supuvusiomis 
dešromis, vaisiais, pyragaičiais ir “šunišku 
džiaugsmu” (kaip kad dėdė vadindavo deg-

Mūsų namas krašte miesto. Čia gyvena 
biednuomenė, apiplyšusi, sudžiūvę jos gy
ventojai ir išbadėję. O mieste ant didžių
jų gatvių turtas ir džiaugsmas. Ten dide
lės krautuvės—ir ko ten nėra? Kada ved- 
žioju akimis, tai svaigsta galva.

Bet daugiausia mane traukia jūra. O, 
ir išsiplėtė ji! Kur pažiūrėsi—visur van-

. Kartais mėlyni rūkai uždengia jū-

ant jūrų. Be kompaso laivas ant jūrų tai 
kaip žmogus be akių.

Motina , stovėdama ant vienos 
nekantriai mojo man ranka.
- —Na, ačiū, brolau. Aš būsiu jau 
nykas, o jūreivis. Ačiū!

vietos
. {tąsi ir putoja. ___ _ ____

ne nu-, kūdikio galvą, bežiūrint į jūrą!
......  { (Bus daugiau)

—Gerai ir padarysi. Kliostoriuje tu tik__________ ■ _ _ ■ ' .!
pelėsiais apaugsi ir nieko gero nepamatysi.!

Man labai patiko, kad jūreivis su manimi1 
atsisveikino, kaip su lygiu. Grįžau pas mo- ; 
fciną, daugiau įgijęs žinių apie jūras h\su: 
nauju pasiryžimu. Ji kolioja mane, o aš 
drąsiai atsistojęs pareiškiu:
' —Motin, pyksit ar ne, vis tiek pat, bet 

jau į klioštorių aš neisiu, todėl kad nenoriu 
pelėsiais apaugti...

—Viešpatie, kokius baisius žodžius jis 
kalba! Na, tai kur gi tu eisi?

—Į jūrininkus. .. . _ . , v. v.
—Ką, ar tu proto netekai?—sušuko išba-1 Uabūgs juodašimčių jėgos, . v> 

lūs motina.—Ar tam, kad į jūras nuskęs- tanks liesas galvas prieš viespacius savo, 
ti? Ir gyvūno vietoj vergaut nenustos!

• Bet niekis, ką žudė, nes skaisti idėja
—Ne, aš sugrįšiu tokiu vyru, kaip tas jū-; Nežūsta nuo švino kulkų! 

reivis.
parvešiu iš užsienio. į

Ant motinos akių pasirodė ašaros. Ji nu
sitvėrė už galvos ir peikė jūreivį. i

—Ką tas bedievis padare? Jis išvedė sū- Į

i žada duoti labai gerą vakarie- 
tys metė darbą, išėjo namo,1 nę. Jos ruošiasi prie to gana 
vietoj organizuotis į kovą rūpestingai. Galima sakyti, 
prieš tą kapitalistų žiaurų pa- kad kiekvienas atsilankęs bus 
tvarkymą. - j pilnai patenkintas. žmonės

Ir kaip stebėtina, kad ir šį j myli tokiuose vakaruose pa- 
sykį darbininkai nieko nepasi- silinksminti; i 
priešino prieš tas pragariškas f į§ kaimyniškos, apielinkės da 
sąlygas ir vergiškai priėmė tą ' ]yvautį>

LENTPJŪVIŲ DARBI
NINKŲ STREIKAS

KLAIPEDA.— Lentpjū
vių savininkai buvo nutarę 
13 lapkričio sumažini 20 j Įžanga veltui, 
procentų darbininkams ai-I 
gas. Darbininkai pro tęs-i

kompanijos “malonumą!”
Kuomet darbininkai neorga- 

nižuoti, tai kapitalistai visą 
ekonominio krizio sunkenybę 
suverčia ant darbo žmonių pe
čių, o patys nors laikinai, bet 
>vis dar suranda pelningą iš
ėjimą.

Draugai darbininkai, pir
miau negu būsite išmesti iš j 
darbo arba delei sunkumo pa
tys jį mesite,—pirm visko or- 
ganizuokitės ten pat dirbtu
vėj į kovą už sumažinimą 
staklių skaičiaus, už geresnes 
darbo sąlygas; rengkitės į 
streiką po vadovybe Naciona- 
lės Tekstilės Darbininkų Uni
jos. Tik organizuotas darbi
ninkų žygis galės suvaldyti 
kompanijos žvėrišką godumą 
ir Atmušti darbininkų teroriza
vimą.

Bedarbis.

FREEHOLD, N. J.
Lietuvių ūkėsų Neprigulming 

s Kliubas rengia smagų b 
ų Wei 

fldvhitfinVni no I rock svetainėj,' ant Freehęld-Hig uai DininKai pa- I stown gatvek. Pradžia 7:80 vai. v 
Bus* gera > muzika šokian 

i skanių valgių ir gėrimų. Kviečiar 
I visus atsilankyti. I . I ■ Rengėjai.

tad kviečiame ir Į tuodami prieš tą numušimą i PXvs-Kliubas reng#a s-mf 
. 1 - 2 dieną lapkričio paskelbė i lių ketvirtadieni, ,31 gruodžio,

streiką.' 
reikalavo pridėti algos 20' k,are-. -1 ° ! skaniprocentų.

Kviečiame visus.
Nare.

IŠ LIETUVOS KAUNE BEDARBĖ DIDĖ-'i JA - p ........ ..
DRĄSIAU IMTIS KOVOS! ■ Dau8 na«JU bedarbių at-1 

n _ Isirado del gaisrų.
Lu.f _V^9,E 9?^- niu metu atleista nuo darlx) ^elant^ausK J/dtaugėš^ jKprSž
pjuvej du ba JS dai bmmkai. I ^aug tekstilės darbininku, kite šios progos, kuri kiekvifen ’̂ v 
Darbas labai sunkus, ir atly- k. a iš fabriko «Audiniai’\;
gmmias pi ic vaL ūie- daUg spaudos, kepyklų ir ki-: pa’ydetj ir naujų metų belaukia 
nai 7 50 Ii Ankcrinn mnlcn-i, U r . • , TJ • (linksmai laiką praleisti. Kontonai J.OU 11. AIlKSCiaU niOKC , darbininku. Kauno mies- išpildys Aido Choras ir po tamj

WILKES-BARRE, PA.
KONCERTAS IR* BALIUS

; vergo vakare, gruodžib , 31, 1931,
1 askuti-i Poteliūno SvėtkaftSje,-48 Bank 

~ V Pradžia 7-tą
1 re. Draugai iri < 
' kite šios progos, -v
gančdins, kuris tik atsilankys, e f

jo tik 7 ht. prie 14 valandų į0 savivaldybė 15 lapkričio 
darbo dienos, bet darbinm- atleido apie 50 darbininkų, 
kams pareikalavus, sumaži-jyįs plačiau atleidžia darbi
no viena valanda darbo die- njnpus jr iutos įmonės. Be
ną ir pakele užmokestį ant | 0 gu ja jr bejarbiųi
50 centų. Matot, dia,ugai, Į skurdas vis didėja, 
kad geruoju nieko neišlup- “Balsas” '

—o---
Nauju Metų Sutikimui 

Vakariene

LOWELL, Mass. — Lietu
vių Darbininkių Susivienijimo I 
Amerikoj 61-ma kuopa ren-J

9

D

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

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

geros muzikos bus galima linker 
pasišokti iki naujų metų. Ižai 
vyrams 35c, moterims 25c, vaikis 
10c. Kviečia Rengėjai

PLYMOUTH, PA. į
A.L.D.L.D. 97-tos kuopos susipji 

mas įvyks trečiadienį, gruodžio’^. 
Stravinsko svetainėj, 42 Ferry £ 
7-tą vai. vakare. Visi nariai atšilt 
kykit, nes bus rengiama valdyt 
Po A.L.D.LD.. susirinkimo bus 
T.D.A. susirinkimas, tad atsilank 
kito laiku. - a-’

Sekr. M. O. R.

SKAITYKIT IR PLATI!
KIT “LAISVĘ” ■ ’
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TŪKSTANČIAI
DARBININKŲ
LAUKIA JO ‘

REIKALAUKITE
IR TUOJAUS
PLATINKITEo

LOWELL, MASS.

O

O

O

bū-
oKompanija, matydama 

paprastą kantrumą savo
ne- 
al-

Iš visų vilnonių audinyčių 
pastaraisiais keliais me-

Dvylikos Staklių Sistema Ne- ginių vergų, dabartiniu laiku 
Į panešama Našta Audėjams | Ja r labiau pasismagino ir dar

Darbininkams r j aštriau “apdovanojo” savo

A.OILMAN

llUCfbt

■
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Keturiem Sušaudytiem Draugam
Per tūkstančius metų už laisvės idėją 

Prieš siurbėles pavo kovojo vergai, 
Šimtais milionų draugai išbadėję 
Iškėlę vėliavą raudoną augštai!

Iškėlė vėliavą per aukas ir kraują, 
Kad vargšai—bedaliai paliktų laisvi ! 
Jie drąsiai mums tvėrė gyvenimą naują;

, Juos korė ir žudė tironai pikti.
Ir manė, kad eilės drąsių proletarų

O tau, motin, ir geriausių dovanų jų darbas pradėtas bujojo klestėjo 
šiandien mes turim milionus diegų.

Ir mūsų gimtinėj fašistinė gauja 
i Mūs draugus drąsuolius skandina krauju;

nelį iš teisingo kelio... i Apsvaigęs krauju mūs draugų keturių!...
Mes einame namo, apsiaubti rugių kva-; Neilgos jau dienos tau, plėšrus tirone, 

psnio ir vakaro tamsos. Priešakyje mato- Kurdu neužčiaups mums. burnų!...' 
si miestelis, balti bažnyčios bokštai, bet j Nelenksim galvų mes prieš tavo malonę, 
mes jatne neapsinakvosime, o taip eisime iki, Mums tūkstančiai bręsta drąsuolių naujų! 
ryto, pasinaudodami nakties vėsuma. Oras . 1\’ me^a^ sukako šiandieną,
pasidarė drėgnas, kvėpuoti lengviau. Upe, | Kaip ilsitės žemej, brangieji draugai! 
kuri tai prisiartina prie kelio, tai atsitrau-j Oar žūsta ir žus_gal auka ne viena, 
kia, plaukia medžiai, ant jų žmonės kūrena ’ Pakol pražydės jūsų darbo ziedaj. 
ugnį, iš ten girdisi balsai kokios tai dainos, ■’ Bet mirtis tai džiaugsnias ųz laisves 
kurios aidas gražiai skamba. Nuo pievų,; idėją, 
kaip pilki debesėliai, skleidžiasi rūkai. 'Tokios nesibijom mirties!.._.

; Aš žiūriu į motiną, ji nusiminus ir susi-į Garbė Jums, draugai! Jūsų darbas klestėja 
rūpinus. Iš. lėto ji skundžiasi ant savo Ii-‘ Ir vargšam pasaulio jis rytą nušvies! 
kimo,1 del to, kad aS neišpildysiu jos troš- Toronto, 22-XII-1931 ‘ A. Byrės.

; Kas Svarbesnio pas Mu

Sausio 8 d., 1932 m., kaip j
1-mą vai. po pietų, Prog.Darb. tais geriausia dirba Uxbridge

• kompanijos dirbtuvė. Apie po-
Kliubo kambary, 338 Centra . meįtl atgal audėjams buvo 
St., yra šaukiamas A.L.D.L.D. padaugintas darbas dvejomis 
44-tbs kuopos sekančiu metu i staklėmis daugiau, kas suda- 

~ -iv- . . 1 . ‘ rė po astuonias stakles kiek- Pirmas ir labai svarbus mene- vjen'am darbininkui Ant vi|. 
ainis susirinkimas. Jame pri-; llonjų audimų, kur reikalinga 
valo dalyvauti visi kuopos na- labai didelio prižiūrėjimo, jau 
riai ir stengtis gauti ir atsi-. tuomet pasidarė nepakenčia- 
vesti naujų narių į kuopą pri- į niai sunkus darbas. Bet audė- 
rašyti. Draugai, stengkimės i jai neorganizuoti, su jais ga
ganti keletą Čia gimusių jau- Įima ką nori daryti, ir jie be 
nuolių, o jiems bus teikiama pasipriešinimo, be kovos prieš 
svarbių knygų anglą kalboje, darbo apsunkinimą priėmė tą 
Susirinkime bus keliamas žiaurų kompanijos patvarky- 
klausimas organizavimo Be-, mą. Po tam sekė algų numu- 
darbių .Tarybos ir pionierių. • Šimas; irgi sutikta ramiu 
Taipgi turėtų įeiti į mūsų die-j du, su mažu pazurzėjimu..
notvarkį ir “Daily Workerio 
vajaus klausimas. <

darbininkus. štai, gruodžio 
14 d. užkrovė po keturias sta
kles dar daugiau ant kiekvieno 
tos rūšies audėjo. Taigi kur 
prieš porą metų darbininkas 
turėjo tik 6 stakles, ir tai bu
vo gana, dabar jau turi po 12- 
ką staklių. Darbas pasidarė 
neapsakomai sunkus—nebeiš- 
nešamas darbas. Niekad ir 
jokiu būdu nesugebėsi leisti vi
sų. mašinų, nors tu visu pasiu- 1 
timu lakstytum per ištisas aš- j 
tuonias valandas. O jeigu ne- į 
sugebėsi leisti visų mašinų, tai 
bosai (jeigu tu nebūsi jų I 
“draugas”) tavo vietoj pasi- , 
rinks naują ir jaunesnį darbi- j 
ninką iš laukiančių tūkstančių 
bedarbių. Tokiu tai būdu 
kompanijos kraunasi sau mi- 
lionines sumas ’pelno iš darbi
ninkų kruvino prakaito, o dar-

VISA GALE , 
PROLlTAFUATUl!

■

KAINA 25 CENTAI
PLATINTOJAMS
GERA NUOLAIDA
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IŠLEIDO “ LAISVE” 
46 Ten Eyck Street 
Brooklyn-, N. Y. .
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ŽINIOS LIETUVIS GRABORIUSPERŲ DRAUGIJA

riausio
nanmo

kainą,
nuliūdimo

Avė.

KRIZIS IR GAISRAI 414

VALDYBA 1931 METAM

(NC

PHILADELPHIA

(ASSOCIATION OF LITHUANIAN WORKERS)

Ateinanti

po 30, GO ir 90 centu j menesįLAIVU DIRBTUVE
pagal laipsnį

ASSOCIATION OF LITHUANIAN WORKERS
Brookly

ROOM 102
ase

1ULKMEN0S

1'33

CAMBRIDGE, MASS

3-8720

T

klek

>• 99 ./ 9 9 Vmonstracija pries 
nkijos Konsulatą

Avo.

Ave.

Ave.

Ave.

Ave.

ATLIE-
DARBĄ 
rinkimu

Darbininkų Organizacijos Turi Pasidarbuot, kad 
Pavyktų Daily Workerio 8 Mėty Sukaktuvės

kus ritio gėrimo, pdgarhin- 
iš. medinio alkoholio; bet 

;oninėje buvo atitaisytas jai 
įėjimas.

draugais partijiečiais 
agioje pramogoje.

TEL. STAGG 
2-5043

ivIIRC NUO MŪNŠAINO

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

New Yorke ir Brooklyne, 
girtuokliaujant per kalėdas, 
vyni žmonės mirė nuo nue
ito mūnšaino; viena 19 mę-

BROOKLYN. — Norėdama 
kad pečius greičiau įsidegtų

H ar Salks .J. .SimšriAl
Visos gyvena Montello, Mase.

CAMBRIDGE, MASS

NEW YORK 
štadienį per pietus bus dar- 
ninkų demonstracija prieš 
mkijos konsulatą, 151 East 
/th St., New Yorke. De- 
onstruos prieš terorizavimą 
irbininkų ir politinių kalinių, 
rieš žydų pogromus ir prieš 
irties nuosprendžius, kuriuos 
Šistinė valdžia vykdo prieš 
evoliucinius darbininkus.
Dar tik kelios dienos atgal

Trumpu laiku • ii moki n ame 
viską kas . link AUTOMO
BILIŲ MECHANIZMO, 
Praktika ant vietos.

JIEšKO PRIEMONIŲ 
GELBĖTIS KLAIPĖDA. — Beveik 

visi darbininkai liko atsta
tyti. Vėliau vėl juos paėmė 
į darbą, bet jau mažiau mo
kėjo. Iki atstatymo mokėjo 
1 Įjt. 25 centus.už valandos 
darbą, o po atstatymu tik 
po 1 lit. 15 centų.

“Balsas”

“PRIEKALĄ” išsirašyt 
galima:

Redakcijos- adresu:
Moskva, Nikolskaja 7

Izd. “inostrannif Rabočij,”

AM ERIKOJ “PRIEKALAS”
gąlųpu “LaĮ^v^’

Laisniuotas Graborius
» . v « l’ •

Pennsylvania ir New Jersey Valstijose 

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

$150, $300, $600 ir $l»000. Aaipgi Tris Pašalpos
Laipsnius: $6, $9 ir $12 į Savaitę '

L Tuo pačiu laiku 
irčiai nusmerkti ir d 
irbininkai.

Organizacijos siųskite apmo
kamus pasveikinimus Daily 
Workeriui, Jie turi būt pri
duoti šiandien ir ne vėliau 
kaip rytoj, šiuo adresu: Dai
ly Worker, 35 East 12th St., 
New York City.

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

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

visą naktį ant trečių- lubų, onngam kambary—35c__
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar aŲ- 
darę naujausios rūšies maudynes su moderniškais pa- 
gerinimais, čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su 
šviežiu,vandeniu. Lapuotos vantos išsiperimui veltui! t I
MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTARNINKAIS, nuo ' /
1'0 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys, gariniai j
kambariai dėlei išsipėrimo:’Rusiškas, Turkiškas ir ga- Į
ro, vanojimosi kambarys. Didelis, oringafefWiegojimUi Į ,
kambarys; taip pat RESTORANAS su geriausiu ga- 
miltuotu pątarnayjmu. f . ' L."” ? ■

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

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave,

PRENUMERATORIŲ, PLATINTOJŲ IR 
' RĖMĖJŲ DOME!!

LITERATŪROS, POLITIKOS IR VISUOMENĖS MOKSLŲ 
J) A R BĮ NINKU ž URNA LA S

tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 Broadway

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

Tel.: So. Boston 0304-W

nigų, popų 
skraistėmis
“PRIEKALAS 

socialūs statybos 
tyse jis rašo ir kitais 
pins: ‘Kapitalo .Šalyse, 

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

mas pirmiausia priklauso nuo aktingo mūsų- skaitytojų, platintojų, 
bcndradąrbių ir rėmėjų paramos. Todėl reikalinga is anksto užsi- 
proniirperuoti “Priekalas,” rinkit jam prenumeratas, visapusiai 
remtį jį. ,
“PRIEKALO” Kaina:
SSRS,: ..Metams^—3 rub.
6 mtn.:—1 r.ub. 50 kąp.

Atskir, egž. 31) kap. 
AMERIKOJ Mętams—2 doler.

(f men.-4-l, elolt
* Atskir. egz.—20 cent. 

VOKIETIJOJ, ARGENTINOJ
ĖRAZILIJOJUk kįt;

Me tatai s l clol.
(> mėnesiams 50 centų 1 

Atskiras npmęri^ , 10 Cenpj

ta. Išvežimas mažėja. Sva
ro sterlingo kurso puolimas 
jau suteikė didelį smūgį. 
Dabar ir dolerio reikalai 
blogėja. Tai bus naujas 
Lietuvai smūgis, nes lito 
kursas laikosi ne tiek auk
su, kiek doleriu. Kad savo 
reikalus šiek tiek pataisyt, 
valstybės bankas skubiai su
pirkinėja auksą ji; falsifi
kuoja banko, balansus. Da- 
fyar einama.prie įvežimo ir 
išvežimo užsienin varžymo. 
Tuo būdu ihanoma daugiau 
užsienio • valiutos Lietuvoj 
išlaikyt. Svetima valiuta gi 
iš Lietuvos bėga. Bėga in
deliai iš bahkų. •;, * •

aupraat elektriku Ir magneti|M4. Ir vaiia»iaa%, 
*r vakarai* lietuvių ir analų kalboaa. L. TiępNIAVięiVS^B.VAITEURAiį IrJK, 

rida ‘kiekvibpą dUna nu? • ryte 
:i 2 vai. po tflatų. 
O SCHOOL "1—

Avenue NRW. YORK JOTI 
ųuin 4-4041 f .

MUSU [STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU SALIU, IR IŠ ČIA 
PASIUNČ1AM I_ KUR KAM REIKIA. TURIM PR1VAT1ŠKĄ 
PIRMĄJA! PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI Is LIGONINĘ, IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ, MIRUSIOMS MOTEr'iMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA, VIETĄ, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS ŪMUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.

MUSU, RAŠTINE ATDARA DIEN.\ IR NAKTĮ. MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

< Sausio 3 d. bus apvaikščio
jama astuonių metų sukaktu
vės Daily Workerio, vyriausio 
Comunistų Partijos dienraščio; 
ą dieną į Bronx Coliseum sve
tinę, New. Yorke, turi su
laukt desėtkai tūkstančių 
iarbįmnkų.. t O juos sumobi- 
izuot dalyvavimui tegalima 
iktai..per. masines darbininkų 
rganizacijas. Tas reikalas, 
jdel, turi būt diskusuojamas 
(iekvienamei draugijos bei 
tuopos susirinkime ir visi na- 
iai turit būt. priruošti važia- 
nmųi į tą iškilmę. Organiza- 
ifų komitetai turi tą reikalą 
psvar&tyt dar pirm einant į 
ariu susirinkimą, kad geriau 
dėtų įrodyt jiems reikalą

masiniai, dalyvaut minėjime 
sukaktuvių svarbiausio revo
liucinio dienraščio Jungtinėse 
Valstijose.

Tame minėjime, apart žy
miausių mūsų kalbėtojų pra
kalbų, bus suvaidinta scena, 
perstatanti buržuazijos spau
dos parsidavimą; dainuos mil
žiniškas Tarptautinis Choras; 
bus įvalias ’ geriausios revoliu
cinės muzikos ir 1.1.

A. LI TVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

Keystone — Main 1417

Įvairių karštų gėri
mų, ’ypač kuom ei. 
užeisi sušalęs, gausi 
šilumos įvalias, 
taipgi ir gardžių už
kandžių.
Turi didelę svetai
nę, tinkamą ba
liams, teatrams, ve
stuvėms, sporto pa
rengimams ir t. t., 
tik 8 blokai nuo 
Staen ' Island Fer-

Pirm
Pirm

256 Aines St.
Nuturimų raiit. .

49 Sawtello
Turto raSt.

12 Andover St.
Ligonių rašf. M.

153 Ames St 
Iždininkas M.

9 Burton
Iždo globėjai.: - .

B. ZdanaVi^I;
vičia,
Maršalka A.
102 Huntington St,
Visi Montell

liaus. Ekspertai instruktoriai
prieinama, patvarkyta lengvu išmokėjimu^

Pilnas važinėjimo kursas, j imant ir smulkius pataisymus, $25.00. Spe- 
cialis važinėjimo kursas $10.00. Laisnius gvarantuojame,

Atdara šiokiomis dienomis nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. Sekmadie
niais 10 vai. rytų iki 2 vai. po pietų.

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

Pirm. V. GeluseviCius, 51 Glendale St. 
Pirm, pageli* M. MiSkinis, 9 Bupton St. 
Užrašų rašt. J. Stoškus, 20 Faxon St. 
Finansų rašt. J. Stripinis. 49 Sawtell Ave. 
Iždininkas Ig.# Petrauskas, 22 Merton St. 
Ligonių rašt; A. Baronas, 20 Faxon St.
Iždo -Globėjai: F. • Alusevičia, 18 Intervale 

St.; S. Mačiulaitls, 57 Arthur St.; S. 
Pctravičia, 702 N. Montellg St.; Maršalka 
PA Krušas,’ 141 Siwtell Ave.
Visi Mostelio, Mase.
Draugija susirinkimus laiko kiekvieno mė

nesio pirmų seredą, 7-tų vai. vakare, Lietuvių 
Tautiškam Name. 1

4177 Ashland 
M. Biršcnas,

6388 Spartu
Gyvis,

7148 Mac Kcnzie

4689 Brandon

7715 Dayton

APSIMĄSTĘS SUGRĮŽO 
SU REVOLVERIU . . .

George Beauchamp, 46 me
tų amžiaus, susipykęs su savo 
moteria, 22 metų, Lauroltone, 
Queens, pareiškė jai: aš tave 
palieku; tu galėsi gaut jaunes- ____
nj vyrą; ir išėjo; bet apsimis-1 SOCIALFAŠISTAI 
lijęs sugrįžo su revo venų ran-į RĄ ŽVĄLGYBOS 
koj. Moteris griebe uz re
volverio ; ir besitąsant revolve
ris išsišovė. Kulka įstrigo į 
vyro koją. Jis dabar ligoni
nėje. -

141 Sawtelle Ave., 
Bale-

PITTSBURGHO IR APIĖLINKĖS 
PRIEŠFAŠ1ST1N1S K-TAS, 1931:

Pirm. S. Ivanauskas, 354 Marguerite 
Ave., Wilmerding, Pa.

Pirm, pagelb. W. A. Kairys, 
' BroadWay, Pitcairn, Pa.

Prot. sekr. A. K. Sliekįenė, 3121 
roy Ave., Pittsburgh, Pa.

Ižd. J. Gataveckas, 109 Cress 
Carnegie, Pa.

Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcuiv 
Way, S.,S- Pittsburgh, Pa.

1242 Solvay

9534 ItuSsell St 
kas ketvirtų nedel- 
. 2 vai. po plotų, 
ir Vernor Highway

Motery 
Pašelpinė Draugyste Birutė

MONTELLO. MASS.
VALDYBOS ADRESAI:

Pirm. E. Beniulienč, 16 Bunker Ave.
Vice-pirm. O. Turakienė, . 79 Vino St.
Prot. rašt. T. Zizem 673 .N. Main St.
Fin. Rašt. K. Cereškionė, 87 Battle St. 
IŽd. M. Klimavičienė, 81 Clarence St.

Kasos Globėjos:
V. Baronienė, 9 Broąd St.
M. Dųobienė. • 281 Ąmes St.
V.. MttKlenė, -20 • InferyAe St.
Ligonių; Rajt< M. .Potsusf 1^84, A mes St.

Del padažnėjusių paskuti
nių metų gaisrų, gaisrų re- 
ferantas Siemaška pasakė: 
“Paskutiniuoju metu taip 
dažnai padažnėję pramonės 
įmonių* gaisrai *gal turėt 
ryšio su pasireiškusiu pra
monės krizių.” Ne tik “gal 
turėt”, bet ir turi. Fabri
kantai degina savo fabri
kus, kad atsikrat5rt nuo dar
bininkų, o gaisro nuostoliai 
bus atlyginti, nes gaus drau
dimo premijas. Reikia rei
kalaut, kad nei vienas fab
rikantas negautų draudimo 
premijų už savę> sudegintas 
įmones. Tos visos lėšos tur 
eit pasilikusiu be darbo dar
bininku reikalams.

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

VIENYBES DRAUGYSTE 
MONTELLO, Maus.

Valdybų 1931 metam:
W. Golueevičia, 51 Glendale St. 
pacglb. , A. Sauka,

j. Stripinia, 
Avė.

Venalauakis,

L. Jazukevičia,

Mi'škinia, 
St.
P. Krušas.

____ ,jn. 11; Glendale St.
86 Webster St.

Barkauskas,

Mass.

ROKO DRAUGIJA 
Montello, Mass.

Norintieji ge 
patar

Rengia Cambridge’a us Lietuvos Dukterų ir Sūnų Dr-stė 
NAUJŲ METŲ DIENOJE

Pelnyčioje 1 Sausio (January), 1932
CYPRUS SALĖJĘ

40 PROSPECT ST., CAMBRIDGE, MASS.
Balius prasidės 4 vai. po piet ir trauksis iki vėlai nakties

Lietuvos Dukterų ir Sūnų Draugyste visados surengia puikius ba
ilys ir viri atsilankiusieji būna patenkinti, šįmet specialiai prie Ba
liaus esame prisirengę, nes laukiame daug svečų.

VALGIŲ IR. GĖRIMŲ BUS PAKANKAMAI
Orchestra viena iš geriausių visoj apielinkėj: BERT QKKLS and

> HIS MUSICAL RĘVJftroekton, Mass.
Tędel nepamirškite, kad 1 d. Sausio, Naujų Metų Dienoje, bus pui

kiausia bailus, ir viri seni ir jauni, vietiniai ir iš apielnkės, prašomi 
atsilankyti. Smagumo Jturgaite,* kupinai. .
žanga; Vyrams 50c.; Moterims—35c. Kviečia Komitetas.

Važiuojant į BaUUshi kitur, reikli irilpLupJ Ceptral • skvėro, 
;.. , ... . netoli ir svetainė.

604 Race St.
S. E. 6th & Callowhill 
6th <& Noble Streets 
3rd & Noble Streets- 
5th & Fairmount 
7th & Green 
7th & Parrish

! 7th & Poplar 
i 3179 Richmond 
į 259 South 6th 

3rd & Lombard 
N. E. Front & Soiith 
2nd & South 
726 South 3rd. 
3rd & Catharine

! 923 South 3rd•
I 1215 South 2nd 
į Franklin Vin«>
l f' > v . '1 *■.*"> ■ —T-f------ rrT-r

D.L.K.K. DRAUGIJA 
DETROIT, Midi.' 
VALDYBA *1931 m.: 

Pirm. 3. Liubcvtas, 

Pirm. pageUjlnihktv 

Nutarimų rašt. Į’. 

Turtd rašt. J. • Ovfcraitis. 

Iždininkas A. (Vogčia, 

KASOS GLOBĖJAI:’ 
_. Gahtarionė, 

O. Zlgrnuntionč, 

Susirinkimai ataibua 
dionj kiekvieno mėnesio, 
Lietuvių svetainėje,, 25 i

TELEFONAS ' ATDARA DIENĄ
Pulaski Š-IOOO IR NAKTĮ '

NAUJAUSIOS MADOS

MOHEW P, BALLAS
( B I E L A U S K A S ) 
G K A) B O R I U S

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

Pradeda Eiti Kas Mėnuo. 40 pusi. Didumo, 
Gausiai Iliustruojamas

PRIEKALO” perėjimas iš dyimėnesinio į mėnesinį, o taipgi 
■kųis bendradarbių susispietimas, pačio- redakcijos aparato 

sustiprinimas duoda galimybes 1932 m. žymiai pagerinti jo turi
nį ir išvengti visos eilės trukumų, kurie buvo pirmaisiais “Prie
kalo” ėjimo metais.

“PRIEKALE” telpa eilės, apysakos, vaizdeliai ir aprašymai, 
vaizduojantieji SSRS, darbininkų ir darbo valstiečių gyvenimą, 
kovą. iT« atsiekimtV* socialistinės statyboj'fronte; ir Lietuvos, Ame
rikos j r lutų kapitalistinių šalių darbininkų ir darbo valstiečių 
gyvenimą ir kovą, rašo visais aktualiais! proletarinės literatūros 
klausiniais.

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

“PRIEKALAS” daug domes skiria antireliginei propagandai ir 
turi pastovų skyrių “Bedievis/’ plačiai nušviečia įvairių tikybų, ku- 

popų ii’ kitų, darbo žmonių priešų, prisidengusių tikybos 
‘ veikimą ir darbus.

nesitenkina vien dailiosios literatūros, SSRS.
* antireliginės propagandos sritymis;. savo skil- 

iktualiaįs oolitiniais klausimais ir turi sky- 
‘Iš Revoliucinio Judėjimo Istorijos,’ ‘Biblio-

1108 Elizabeth Ave.
Draugijos susirinkimai Įvyksta kiekvieno 

mėnesio antrą utarn>nką savam name, 
1057-63 Hamilton Ave.

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

nmnminiJiinnnDniinioiiiniininonniiinffl™
VIENINTELE AMERIKpJ£ LIETUVIŲ

AUTOMOBILIU TECHNIKOS MOKYKLA
124 E. 14th STR$ęT, Near 1st Avenue NEW YORK CH Y

Krizio Nėra.. .Pirkt Nenori LIETUVOS sūnų dūk.
Fašistų valdžia atiduoda 

varžytiems mišką. Bet 
pirkikų neranda. Papigino 
kainas ir spalio gale vėl ati
davė - varžytinėms miško už 
1 milioną 500 tūkstančių li
tų, bet parduot pasisekė tik 
už 100 tūkstančių litų. Dau
giau pirkikų nėra.

vmhą automobiliū; mokine** dianomit Ir vakarai* lietuvi 
tpj»I4 yra žirtaOi ......... ..

(LicehM) įt' 
lenam prie pirkią 
•tai valandai vak:

LIETUVA. — Lietuvos | 
ekonominė padėtis vis blo
gėja. Tvirta valiuta vais

ino Lenkijoj pakarti septyni | ty.bės banke smarkiai tirps-Į 
irbininkai, dalyvavę demon- 
racijoj prieš Lenkų imperia- 
•tų besiruošimus karui, nu
liptam priąš Sovietų Sąjun- 

buvo 
kiti

LIETUVIšKA-AMERIKONlšKA TECHNIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA /

Tapkite šoferiu ar mechaniku. I& 
mokite šio amato seniausioj ir, ge
riausioj įtaisytoj mokykloj. Vienati
nė Lietuviška-Amerikoniška Automo
bilių Mokykla, kuri turi garadžių ir 

- taisymui dirbtuvę praktiškoms lekci
joms ant visokių rūšių taisymo. Mo
kiname generaliai visiško perstaty
mo, carburetor ir visas sistemas 
elektros pritaisymo prie automobl- 

pilną mechanikos kursą mokestis labai

Gruodžiu 31 d., vakare, Ko- 
lunistų Partijos šešta sekcija 
iręs balių'su Šokiais ir šiaip 
largumynais. • Darbi ninku 
Uiube; 795 Flushing Ave., 
‘rooklyne. Sekcija yra svar
iausias vietinis vadas bedar- 
ių ir dirbančiųjų kovų. Tatai 
įpranta dauguma lietuvių 
arbininkų; bet savo suprati- 
ią jie turi paversti j šiokį to- NEPILKITE KEROSINO 
į veiksmą, ir parodyt komu-' 
istų sekcijai savo pritarimą 
alyvaūjant josios baliuje, pa 
tinkant naujus metus sykiu Į Filomena Fischeti užpylė ke

toje rusino; nuo smarkiai pašoku
sios ugnies užsidegė moteriš
kės drabužiai. Jos vyras ir 

! sūnus puolėsi gelbėt; bet jų 
i drabužiai taipgi užsidegė. Da- 
j bar visi trys ligoninėje. Jie 
' gyveno po num. 435 Second

>oc v* V ’V1 V V W V V V V W W* W V W V KZ V w i
JCK JTK VCK 'JCK Zm MM A HfV 9CK jOc to; jAi A >O< MX XX km iOk jOc lOl jO< tCK KM )OC3O( KM I

X NOTARY
$ PUBLIC

Grand Rapids, Mich.
VALDYBA 1931 METAM: 

Pirmininkas—K. Margis, 
1323 Muskegon 

Vice-PirtnininkiĮS—A. KaĮ-eckan, 
730 Nason 

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

Turto Raštininkas—A. Garbanauskas, 
1'108 Elizabeth 

Iždininkas—A. Daukšas, 
1131 Walker 

Iždo Globėjai:
A. Kopas, 1108 Elizabeth AVe. ir 
Grušiūtė. 1307 Davis Ave. 

Ligonių Lankytojai:
Ig. Ružinskas, 1414 Turner Ave. ir 
Vilkuyienė„ 718 Richnlorid St. 

Trustisai:
T. Rasikas, A. (Lujus, F. Žegunis, 
Jasaitis, A. B. Shątkus. 

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

Salės valytojas—F, Žegunis, 515 Eleventh 
Salės parandavotojas —» (A. Garbanauskas,

KAUNAS—J
' į ligonių kasų kampaniją 
i 1928 m. žvalgyba šaukdavo 
' darbininkus, kurio davė sa
vo parašą ant darbininkų ir 

i tarnautojų sąrašo ir grą- 
Įsmdav’o areštu, jei neatsi- 
ims savo parašo. Šiemet, 
matyt, žvalgyba, geriau pa- 

įdarė, ji perdavė tą darbą 
i Paulauskui ir kitiems so- 
> cialdemokratų vadams. Jie 
ėjo pas pasirašiusius darbi
ninkų ir tarnautojų sąraše 

' ir juos gazdindavo, kad 
j juos, areštuos,, jei neatsiįmą 
| sįvo parašų. Pašisėkimcį, 
vienok, jie {neturėjo. Jie tik 
parodė darbininkams, save

l tikrą veidą. ■ 1

-mas, stĄslsymas, pustatysaas,

ikapertal—1 __ _
>folo»4, gvArantp0jMi«‘ t# taskžg

MQPOL1TAN 
aVlLa Near 1st; # 
’A^uftlone, Algom



VIETINES ŽINIOS UŽ RĖMIMĄ LIETUVOS DARBININKU 
JUDĖJIMO

Prieškoiwws&ine Opozicija Spėka Norėjo
Užvaldyt A.LD.LD. II Aps. Konferenciją

Režoliucija Vienbalsiai Priim
ta AiL.D.L. Draugijos Antro

Gruodžio 27 d., 1931, Bay
onne, ,N. J.
Lietuvos darbininkai ir bied- 

jnieji valstiečiai yra labiau re-

Antrad. Gruodžio 29, 1931

•i"— i a 
I ■ 
imi pirkti laikrodžius, 
lar bi kų iš auksinių 
i nokite, kad pas mane
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Neužmirškite ir Manęs !
Dovanom ar patys sau norėda- | 

daimantus į 
daiktų ži- 
pigiau

t

nu- | LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokiu Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

[nokite, kad 
ę sipii’ksite.

| ĮVAIRŪS
į RODŽIAI 
į JAUSTOS 
luž 
!
i

B
I Taipgi taisau visokius laikrod- ? 
J žius ir kitus papuošalų daiktus, i 
s Taigi kreipkitės pas mane, o .aš i 
į stengsiuosi pilnai patenkinti. į

■ 

i

S

LAIK- 
NAU- 

MADOS
PRIEINAMĄ 
KAINĄ

ir materialę paramą Lietuvos 
Komunistų Partijai ir jos kar
žygiams politiniams kaliniams.

Šalin Smetona ir visa fašis
tinė gauja nuo Lietuvos dar
bininkų sprando! Mes sveiki
name Lietuvęs kovotojus poli
tinius kalinius, paaukojusius 
asmens laisvę už darbininkų 
reikalus. Mes lenkiame galvą 
prieš proletarinės revoliucijos 
pirmtaku nūs, 
gyvybę. <•

Matulis Pabėgo iš Konferencijos, Nusinešdamas Knygas ir akci’os ppsiėgti, negu buvo lv . i n • iy i i/ r •• • carizmo laikais, fa našta jieIssivesdamas deptyms Delegatus; Konferencijoj rasihko nešė nuo pat Lietuvos valsty
bės įsikūrimo, b!et reakcija vi
same žiaurume- pąsireiškė 5 
metai atgal, kąda kruvinasis 

! Smetona sumynė net pačios 
buržuazijos pagamintą konstP 
tuciją, panakino paskutines 
piliečių teises,—nuversdamas; 
koalicinę valdžią ir paskelb
damas fašistų diktatūrą. * ; ' 

Fašistai, tarsi kraujo ištroš
kę žvėrys, puolė triuškinti 
darbininkų judėjimą, skandin
dami jį geriausių vadų krau
juose. Jie norėjo užduot mir
tiną smūgį Lietuvos Komunis- 
tų Partijai, gruodžio 27 d., 
1931 m., nužudydami jos va
dus K. Giedrį, J. Greifenber- 
gerį, K,. Požėlą, R. Čiornį ir i 
sukimšdami į ‘kalėjimus tūks
tančius kitų darbininkų vadų.

Darbininkų profs ąjuiYgos 
(darbo unijos) uždarytos, su
naikintos. D a r b i n i n kiška ; 
spauda uždrausta. Darbiniu-' 
kai priversti miškuose ir ur-! 
vuose pasislėpę gamintis lite- ■ 
ratūrą ir slaptai gabentis ją iš 
užsienio, už kurios skaitymą gruodžio 31-mą dieną, 
baudžia kalėjimu nuo 3 iki 15l”’y 1"'~
metų. Algos nukapotos. Dar
bų nėra ir fašistai bedarbiais 
nesirūpina, šnipai, kalėjimai 
ir žvalgybos inkvizicija darbi
ninkams už kiekvieną žodį ir 
pasijudinimą.

Fašistai eina prie sujungimo 
Lietuvos su Lenkija, kad su
daryti bendrą frontą prieš So
vietų Sąjungą. Jie| labiau no
ri: sutrempti Lietuvą, imperia
listinių banditų kojomis ir jos 
laukus išardyt granatomis, ne
gu kad leist darbininkams or
ganizuotis. z 1 ,, ;; .

, Męs neleisim fašistams par- 
1 ‘ i TT’i 1* T*

81 Delegatas ir Tęsė Darbą

Išrinkta A.L.D.L.D. II Apsk
ričio komitetas iš veiklių drau-

Nutąrta laidyti. pųsmeti- 
t jiifePen’ciją Lin^ęne,; N.J., 

! ir kartu turėti pikniką.
Kdn’fbrėriJiįa ylšais’ ‘a'tžvil- 

! giais buvo pasekminga. Prieš- 
j darbininkiškos . opozicijos pa- 
S darytaš “skilimas” btivo mi- 
jzernas.' Delegatai raportavo, 
! kad jų kuopos kietai nusista- 
čiusios už komunistinę liniją 
ir veikia Komunisti] Partijos 
kampanijose. - Kas del 77 ir 

; 138 kuopų, mes žinome, kad 
i ir tose kuopelėse pusė narių 
1 yra su Partija ir jie laimės 
I kuopas mūsij pusėn. Šioj kon
ferencijoj visiškai nusimaska- 
vo priešdarbininkiška opozici- 
:"i, ir tai paskutinė jų batali
ja A.L.D.L.D. eilėse šiame ap
skrityje. čia buvo jų centras, 
čia jie dirbo net sušilę, bet re
voliucinis darbininkų nusista
tymas, kaip kuopose, taip ir 
konferencijose atmetė jų 
kontr-revoliucinę poziciją.

Ši konferencija geriausiai 
parodė, kiek jie turi įtakos-—

padėjusius savo

Sekmadienį, 27 d. gruodžio 
Bayonne, N. J., įvyko A.L.D.L 
D. II Apskričio metinė konfe-; gų. ?’ 
rencija; • Prie jos rengėsi i nę konferenciją -l 
kontr-revoliucinė o p o z i cija. 
Rengėsi ir A.L.D.L.D. kuopos, j 
kad atremti skaldytojus.

Konferenciją atidai’ė apsk- i 
rities pirmininko pareigas ei- j 
nantis Grigas, kuris kartu su i 
A. Matulevičium (Matulįu) j 
suskaldė A.L.D.L.D. 23-čią: 
kuopą ir jos turtą negrąžina 
kuopai. Jiems Centro Komi
tetas įsakė sugrąžinti kuopai 
turtą iki 26 d. gruodžio, o jei-Į 
gu to nepadarys, tai jie liekasi ' 
už organizacijos sienų. Jie to 
nepadarė, bet organizavo spė- 
kas, kad užvaldyti II Apskri-) 
čio konferenciją. Saujelė ei- į 
nančių narių prieš A.L.D.L.D. 
taisykles su Matulevičium 
priešakyje, boikotuodami Cen
tro šaukiamą 23-čios kuopos 
susirinkimą, patys susirinko 
kitur ir išrinko delegatus var
dan 23-čios kuopos. Tokius 
neteisėtus delegatus prisiuntė 
ir iš Paterson, N. J., neva nuo 
84-tos kuopos iš tų, kurie laike 
tos kuopos perorganizavimo i beveik nieko. Nes iš 88 dele- 
pasidėjo save už ALDLD. šie-1 gatų išsivedė vos 7 ir su jais 
nų, kaip tai, A. Sakatauskas,! išmaršavo dar tie, kurie buvo 
J. ir J. J. Dulkiai, Šilis ir dar j atvykę skandalą kelti.
eilė.

Atvyko į konferenciją rene
gato Jankausko dešinioji ran
ka Jokubonis, kuris jau apie 
6 mėnesiai išmestas iš;A.L.D. 
L.D. Pribuvo vadovauti juos 
ir patsai kontr-revoliucinės 
opozicijos sekretorius kilbas- 
ninkas Garbačauskas. Atvy- į 
ko jų rėmėjų iš Pateršono, iš j 
Brooklyn© ir kitur.

Delegatai davė 
rinkti mandatų 
Priešdarbininkiškos opozicijos Į 
elementai 
prieš tai.
Mandatų 
liūs paskirtų 
gas. Laike svarstymų opozi- 
cipnierius pirmininkas Grigas 
davė kalbėti išmestiems; tas 
parodo, kad jie norėjo pasi-

Pa
savotersono suokalbininkai 

laiku suardė d; Bimbos pra
kalbas, ir A.L.D.L.D. Centro 
Komitetas buvo priverstas per
organizuoti 84-tą kuopą; o da
bar tie suokalbininkai buvo 
atvykę net keliomis mašinomis 
ardyti šią konferenciją. ' Bet 
visas jų triūsas niekais .nuėjo.

i Aido-Lyros Choro Balius 
komisiją’. Į Nauju Mėty Belaukiant 
moziciios 1 '  ' ’ ’

griežtai išstojo Į 
Jie spyrėsi, kad i 

komisijos na-, 
pats Gri-'

Tegyvuoja

? ■ Tegyvuoja 
ga’.‘

Lietuvos

Sovietų

Valgyklų Darbininkų 
Išnaudojimas

Komu-

Sąjun-

dar-NEW YORK.— Viena 
bininke iš Silver valgyklos ra
šo, kad už darbą jom temoka
ma tiktai apie 17c į valandą; 
valgį jos gauna tiktai liku
čius, surankiotus nuo kostu- 
merių stalų. Darbininkai vis 
sunkiau spaudžiami.

MIRTYS - LAIDOTUVĖS

Jonas Andrulaitis, L.D.S. 1-! 
i mos kuopos narys, mirė gruo- i 
džio 27 d., bus palaidotas! 

, Kūnas
i pašarvotas pas seserį Emiliją j 
i Grunau, 80-15 Cowles Avė., ' 
Middle Village, Maspeth, N.

duot- Lietuvoj i , (Jąrbo \ liaudį 
Lenkijos r, imperialistams ir 
skersti Lietuvos) darbininkus, 
paverčiant Lietuvą karo fron-j

Sesuo Emilija meldžia visų, 
kurie galit, kuopos narių ir vi
sų kitų draugų > dalyvauti bro
lio Jono laidotuvėse.
-- —-------- — -----------—-

(Daugiau vietos žinių 5-tam 
puslapyje).

IŠRANDA VOJIM AI
PĄSIĮtANDAVOJA 4 kambariai, 

■Kampiniai', ^isi šviesūs, su mdudt-I 
ne ir visais parankamais. Randa 
labai prieinama. S. Zubavicze, 111 I 
Ąinąlįe; St., Brooklyn, N. Y.

• 1 • ’ " ' 1 2308-309 |

SSZ Meš BROOKLYN LABOR LYCEUM

VIKTORAS JANUŠKA 
127-17 Liberty Avė

Tarpe 127 ir 128 gatvių 
Richmond Hill, N. Y.
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KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškaH vyrų ir 

moterį) ligas kraujo ir odos. 
Padarau ištyrimų kraujo ir šlapumo.

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

156

KOJŲ SPECIALISTAS
Vokietys daktaras specia- . 

listas išgydo įvairias kojų Ii- 
ęas, patinimus, gyslų ir są- Kj 
narių įdegimus be operaci- Ly 
jos taipgi ir -kitas ligas. Ju 
Kreipkitės pas:

DR. OTTO MEYER
208 West 54th St. 

New York City
Valandos paprastomis dienomis 

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

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M. FILURIN

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės

’ NEW YORKE
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedeliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas jčirškinimais

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

MEDICINOS DAKTARAS

B. BAGDASAROV
200 fieeond Avė.

Tarpe 1’2 ir ISii/alvių
GYDAU: KRAUJO IR LYTINIU 

ORGANŲ LIGAS
Valandoj, paprastamos dienomia nuo 
ryto ’ iki 1 po pietų. Vakarais nuc 5 
8 va). SekmaaferiiaiB, nuo 11 ryto' 
2 vai. no pietų.

Telcf. ALGANQUIN 4-8294

n 
iki 
iki

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.

JONAS STOKES
Fotografas

šiuomi pranešu savo kosĮuin^- 
rianis, kad

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

SKAITYKIT, PLATINKI!
“LAISVĘ.”

Telephone, Greenpoint .8-2X20

J. Garšva
Graborius

UNDERTAKER
LAJDOTUVIŲ DIREKTOBIUB

lAkaizauiuoja Ir laidoja numirusia* 
ant visokiu kapiniu; paraamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krlkJtynofnR- ir pasivažinSjimama.

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y. •

..Xi Ą-ąjfar r., a.-,j . .tfuiLTtiU nmtinrrw,

Telephone, Itagg T-44C1

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Aveniu 
(Arti Marey Avenu«)» 4 

BROOKLYN, N. T.
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MEDICIN. DAKTARAS

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

Room 15, New York
Gydau įvairias ligas:

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

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

Sekmadieniais, nuo 
12 iki 3 valandai po pietų 

Tel.: Tompkins Square 6-7697

DEKAVO.JU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi pi*je 

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

| remsime > Liętuvos Komunistų 
. Partiją, kuri su didžiausiu pa- :

i bįninkus ir valstiečius kovon 
prieš/fašistinius plėšikus,- už 
apgynimą Sovietų Sąjungos ir { 
įsteigimą Lietuvoj Sovietų vai-j 
džios.

Mūsų ■ uėduotis ■ tuojau at- į 
gaivinti priešfašistinius komi-1 
tetu.s ir per juos teikti moralę !

Aido-Lyros Choras rengia i siaukojimu veda Lietuvos dar- 
' puikų vakarėlį, kuris įvyks '‘ — 
; grundžio 31 d., “Laisvės” sve- 
i tainėj, 46 Ten Eyck St., pasi- 
I tikimui naujų metų. Tai bus 
i linksmas jaunų ir senų balius, 
j kuria Aidas-Lyra kviečia savo 
' rėmėjus smagiai palydėti se-V . .. ' , - • • rėmėjus smagiai paiyueu se-

. irt1 savo pasekėjus ir su pa-į nug metus> 0 pasitikti naujus. «* /K l Lx O T /X I Vx /"X i »i r zx si 4-1 ' _gelba Jokubonių terorizuoti 
konferenciją. ~
Nes delegatai griežtai reika-' 
ląvo leisti jiems konferenciją I 
patiems vesti; jie nenori, kad į 
kontr-revoliucinės i .
nariai Matulevičiai ir Grigai i 1 vai. naktį, 
delegatams diktuotų.
Matulevičius pradėjo 
“Einame laukan!” 
vo 7 delegatai, būtent, nuo 77 
kp. ir 138 kp.; su jais išmar-1 
šavo ir visi jų rėmėjai, kurie 
nebuvo jokiais delegatais. Iš- I T • i. ftC.i' I 
sinešė apskričio knygas, ir iž-Į t L!6LUaFDini!lKll DlV ) 
dininkas išėjo su keliais deset-i • jSjyjenijjmo U) Apsį |

Konferencijoj pasiliko 81 
delegatas nuo 20 kuopų. Kon
ferenciją- paėmė vesti, iki iš
rinko mandatų komisiją ir 
pirmininką, A.L.D.L.D. Centro 
Komiteto sekretor. d. D. M. šo- 
lomskas., > Išrinkus reikalinl 
gas komisijas ii; prezidiumą, 
eita prie konferencijos darbų.

Konferendija buyo gyva. 
Priimta rezoliucijos: Lietuvos 

'revoliucinio judėjimo rėmimo 
reikalais; rezoliucija bėgan
čiojo momento reikalais ir

. į žinoma, choras suteiks ir pūi- 
^apS15-i °’ i kią programą gražiausiomis 

j darbininkiškomis dainomis.
Vakarėlis su šokiais prasi- 

opozicijos i dės 7 vai. vakare ir tęsis iki 
*. Bus smarki or- 

Tada 1 kestra, tai galėsite gerai pasi- 
rėkti: | šokti liętuviškų ir amerikoniš- 

Išmarša- kų šokių.
Organiz.

Koncertą ir Balių;
Visi draugai, ruoškitės

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salčs del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bu
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg X84‘A
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Sportas - Ristyn

t . t

Malonūs Rūkyti!
Gerbiami Gerų Cigarų 
Mylėtojai!

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

Naujokų Cigarų
• J * *. ' •

M»aįįį3H'J0N0 ARBA 
ISWllfi] pirmo

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

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

Telefonas, Midwood 8-6261
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VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš 

Grynų žolių ir Neturi Savyje Jokių ChemikalųKainos po 
10c ir 15c

Tai
LIETUVIŲ

IŠDIRBYSTfiS
CIGARAI

i Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo III Apskričio , parengi
mą, kuris* įvyks B-čią sausio, 
Grand Assembly, Brooklyne, 
kampas ;Grand ir Havemey^ 
yer St., 4 :30 vai. po piet.

šis parengimas bus labai 
geras. Dainuos d. M. Paru-

J liūtė iš Worcester, Mass.; Di-
i daininin

kas, Aido Choro Merginų Seks-' 
tetas, Aido Choras, L. Kava-1 
liauskaitė, A. Velička ir kiti.

Visos L.D.S. kuopos ir na
riai turime regtis dalyvauti 
šiame parengime. Meš tu
rime raginti ir kitus darbi
ninkus dalyvauti šiame paren
gime. Padarykime šj- paren
gimą skaitlingiausiu parengi
mu

santikių A.L.D.L.D. su Komu-1 s‘\nistų Partija reikalu. Surink- 1 •L rh JL
ta Lietuvos revoliuciniam ju
dėjimui $17.03. Išdirbta pla
nai, kaip veikti kovoj už be
darbių* reikalus, gynime atei
vių teisių, kovoj prieš baltąjį 
šovinizmą, prieš imperialistų 
karo rppšįmąi .prieš Sovietų 
Sąjungą, taip ir jų pačių tar
pe del rinkų, ir pelnų. ; Nutar
ta, kad A.L.1).ĮaI). II Apskri
tys duos-25 Haujus narius į 
Komunistų Partiją laike šio 
vajaus.

mūsų organizacijos.
L.D.S. III Apskričio 
Komitetas.

Mihaly Orgovanyi

MIHALY ORGOVANYI su. GEORGE ZARYNOFF rausis 
iki pabaigai; KARL POJELLO su PAT:McKAY, taipgi 
rausis iki pabaigai; JACK SHERRY su GHAFOOR 
KHAN; -JOHN “CASEY”—KAZANJIAN su DEMET 
RI DEMETROFF; IVAN VAKTHOFF su JIM BROW
ING; JOJE DEVITO su VLADIMIR DUBOFF.

1 SEREDOJE 30 DIENĄ GRUODŽIO 1931 
ĮŽANGA $Į.05LbALCONY $1.60, RINGSIDE $2.10 
8:15 vaL vakare, St Nicholas Rink, 69 W. 66 Street

New York City
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Petras Naujokas
Savininkas

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

Dirbtuvė .
361 Broadway, 

Brooklyn, N. Y.

BIZNIERIAI GARBINKIT
ĖS “LAISVĖJE”

M' Šiais vaistais neužtraukia paprofcio ir atliuosuoja vidurius ir pa- 
Q gelbsti sugrąžint natūrali vidurių malimų. Nereikia virint, o tik 

sumaišyt su vandeniu ir užgert einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu

siems. Kaina .............................................fiOe.. nėr našta 65c.Kaina 60e., per paštą S5c.

Kundroto aptieka yra didžiausia ir sėsliausia vaistini. 
Mes specialistai sutaisyti daktarų receptus, ir užtikri
nanti, kad sudėtinės šių receptų dalys, gydytojų užsa- 

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios.

Mes

229
O

taip pat turime žolių ir gerų sandSlj gyduolių. Kiekvienų 
kartą reikalaujant, kreipkitės:

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

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

Itkirpkit i| skelbimu ir prisiiskit karta ra atsakymu.

I * •




